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((إّن الكــالم علــى الكــالم صــعب؛ ألّن الكــالم علــى األمــور المعتمــد فیهــا علــى صــور 
ـن، وفضـاء هـذا  ـالحّس مم ـون  ـین مـا  ولها التـي تنقسـم بـین المعقـول و األمور وش
س  لتـ ـه مختلـف. فأّمـا الكـالم علـى الكـالم فإّنـه یـدور علـى نفسـه، و مّتسع، والمجال ف

ّ الّنحو عضه، ولهذا ش )). عضه ب ه الّنحو من المنط   وما أش

ّ (ت                          ان التوحید   .٢٤٩ه): ٤١٤اإلمتاع والمؤانسة، أبو ح

  

  

  

اتنا، فألّن هذا  تا ((إذا نحن استعملنا ضمیر الجمع بدل ضمیر المفرد في 
غ الكالم، ثم ألنه هو  غة التكلم من ص االستعمال تقلید عرّي أصیل في ص

فید  االستعمال مي، فضًال عن أّنه  ه في المقال العلمي والتألیف األكاد المتعارف عل
اسم غیره، وال غیر أقرب  اسمه  و ة والقرب، إذ یجعل المتكلم ناطًقا  معنى المشار
ه،  ما یخبره المتكلم ومشارك له ف أن هذا المخاطب عالم  ه من المخاطب، حتى  إل

ون ضمیر الجمع، من هذه الجهة، أ بلغ في الداللة على التأدب والتواضع من ف
النفس)). م الذات وال على اإلعجاب  غة المفرد، وال داللة له إطالًقا على تعظ   ص

تور. طه عبد الرحمن:            .١٣اللسان والمیزان، الد
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والصالة والسالم عمى  بقدرتو, بينيما وميَّز بقوتو والنَّيار الميل خمق الذي  الحمد    
وآلو اليداة األطيرين, وعمى من  محمد النبّي األمين خير األنام المبعوث رحمة لمعالمين,

 تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.

 أّما بعد.

ة, وبمغت األخير  المسانيات في العقودمّثمت التداولّية  النظريَة األكثر رواًجا في مدارج ف    
انتقمت إلى المسانياِت األصمّي ليا, و  الفمسفة المنبتَ  من الموسوعّية, مدى تجاوزت بو دائرة

. ولم تقف عجمة يافي تفسير تراكيب المغة ووصف , لُتعنىلحاضنة الرحبى, والنضجىا
 ُيعدّ  ومّما , والنقد األدبّي.التداولّية عند ىذا الحد؛ بل اتسعت لتشمل عمم النفستطور 
 التي تمك من أبعد آفاًقا لو وفتح ,المسانيّ  البحث وّسع أنو التداوليّ  لممنيج معرفيِّا إنجاًزا
 ة.التحويميّ  المسانيات أو ,ةالبنيويّ  المسانيات تعالجيا كانت

عمى َوفقيا, فكان  ونات النحوّية العربّيةصالحة لمقاربة المدّ من ىنا وجدناىا نظريًة     
عمى  سس اختيارناأُ و االختيار عمى المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية لمشاطبّي, 

 : باآلتي بيانودعامات محددة 

ىمال المعطى المسانّي في التراث  - نرى أن االتكاء عمى المنجز المسانّي الحديث, وا 
ن لم يمثل قصوًرا  ُيعدُّ خدًشا معرفيِّا  فإّنو معرفًيا في البحث المسانّي؛العربّي, وا 

 سانّي العربّي.وثمًما في السجل الم
فية لعمى شرح األ موسوعيّ ال معرفيّ التكوين الذات  الشاطبيّ شخصية  فرضت -

فّية من اعتنى لشراح األ ما نجد من, فقمّ ويّ حلمخطاب الن البعد التداوليّ  العناية في
فات يفتش عن العمل المنطقّية والخال بل راح معظميم ؛ةغة لمبالوجية االستعماليّ 
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موازًيا  االذين رسموا خطً ة ألىل المعاني معاني التداوليّ , تاركين البوح بالةحويّ النّ 
 .ةة في التراكيب المغويّ ستعماليّ ة االعن الجوانب التداوليّ  فيو بإسياب, بحثوا حولمنّ 

ُعني الشاطبّي بمباحث تداولّية عناية ممفتًة ببعض المباحث التداولّية, وال سّيما  -
  القصد والفائدة, حتى إّنو عّنون كتابو )بالمقاصد(.

 بعضيا المعرفّية النّصوص فختالي اتضتق , األولى:أسس بحثنا عمى فرضيتينو       
 تحميميا آلّيات ليذا تبًعا واختمفت, واإلجراءات المفاىيم حيث من اآلخر بعضيا عن

– يمكن الف, الُمحمل النّص  طبيعة من تنطمق بو خاّصة تحميل آلّيات نصٍ  فمكلّ , التداولّية
 ىنا من, النحويّ  النّص  أو البالغيّ  النّص  عمى القانونيّ  النّص  تحميل آلّيات إسقاط -مثالً 
 المعرفّية والمنيجّية. لطبيعتيا تبًعا, البحث موضوع النحوّية المدونة قاربنا

 قرّ  ما فقوَ  عمى التراث في العربّية ناتالمدوّ  معالجة ؛ فترى أنّ األخرىأّما الفرضية     
, العممّية نجاعتيا حيث من المدونة روز باب من عدّ يُ  ال الحديث المسانيّ  البحث في

 المتون في النظريات ىذه معالم عن البحث أو ,ظرياتالنّ  ليذه مطابقتيا مدى وكشف
مقاربتنا لمدونة  إنّ  بل لتأكيد المعرفة السابقة بيذه النظريات لمغويين العرب؛ العربّية؛

وتعرَف الجيَد المسانّي القار  لكشف عن األبعاد التداولية,إلى افييا  نسعى المقاصد الشافية
 في مقاالتيا؛ في سبيل إثراء األطر المعرفّية لمسانيات العربّية الحديثة.

نصوص أسيمت محاولة لقراءة المتن النحوّي العربّي بما يكتنز من  -كذلك – وىي     
 إنّ : مقولة عمىمقاربتنا ىذه وتتأسس  الحديثة بالرؤى واألفكار. التداولّيةفي رفد الدراسات 

 تقف ال المسانّية النظريات إنّ : أي العاّمة؛ المسانيات لمعالجات خاضعة اإلنسانية المغة
, من ىنا صارت جممة اإلنسانية المغة ىو واحًدا موضوًعا تعالج ألّنيا ما؛ لغة عند حدودىا

صالحة لمتحميل عمى َوفق ىذه  البالغة العربّية, والنقد األدبيّ من مدونات النحو العربّي, و 
 النظريات عمى اختالفيا.
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تستوقفو صعاب عاّمة, تتمثل بالظروف السياسّية  -أيُّ باحثٍ –والباحث في بمدنا العزيز   
من التأثر بيا  واالجتماعّية الضاغطة عمى العمل البحثي, التي ال يخمو مجاٌل معرفيّ 

ي النظرّية فبحثنا بصعاب  فقد اختّص  ,والدخول في دوامتيا, فضاًل عن ىذه الصعاب
 :بيانو واإلجراء, تجّمت في اآلتي

 اختياره خضع لعممّية اعتباطّية ن ولم ُيضبط؛ بل إنّ فوضى المصطمح الذي لم ُيقنّ   -1
أو يفرض  ,جم( التي لم تجد من يضبطيار ترغبات الواضع )المكيفّية عائدة إلى 

 عمييا بعض القوانين في توحيد المصطمح.
د ف, وتعدّ م والمؤلَّ المنقسمة عمى المترجَ  المتباينة في الطرح, الدراسات التداولّية, كثرة -2

جاالت التي ُتعنى بيا التداولّية, وتداخميا, فنجد التداولّية ُتعالج في مجاالت الم
أمام الدارس  , وتمك الكثرةشعبتالمسانيات, والفمسفة, والنقد األدبي, وقد رسم ىذا ال

  تبيان مالمحيا الدقيقة.لوحة يصعب عميو 
التحقيق غير الجيد لمخطوطة المقاصد الشافية, ويتبين أثر العجالة في تحقيق  -3

أو أكثر من أخطاء  الثاني, فمم نجد صفحة تخمو من غمط, والسيما الجزء النّص 
التحقيق, والبّد من اإلشارة إلى أن الجزء الثالث ىو الجزء الوحيد المحقق تحقيًقا 

ن لم يخُل من بع  .الطباعّية ض األغالطرصيًنا, وا 

فحوى التمييد  د تتقدميّن ىذه المقالة )المقدمة(,وقد تجّسم بحثنا بثالثة فصول وميا     
الكشف  :والّتكوين, ضّمت في مفصميا األّول الّنشأةِ  حفرياتُ  عمى دراسة نظرّية بعنوان:

لثاني: فضّم تعريًفا عن نشأة التداولّية والعوامل الُمساعدة في ىذه النشأة؛ أّما المفصل ا
 بين الّنحويّ  الّتحميل أّما الفصول؛ فاألّول: عنوانوالشاطبّي وكتابو المقاصد الشافية. موجًزا ب
 الّتداولّية األّول: المقاربة , وقد ضّم ثالثة مباحث؛الّنحوّية واألنساق الّتداولّية المقاربة

الّنحوّي, ركّزنا فيو عمى إظيار القيمة التداولّية لمتفكير النحوّي عند الشاطبّي  فكيرلمت
؛ فيو: الثاني بعرض المسائل النحوّية التي تبّينت فييا ىذه القيمة بوضوح, أّما المبحث

, عرضنا فييا رؤية النحاة لإلشاريات, ورؤية التداوليين ليا, لإلشاريات ةالتداوليّ  المقاربة
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 لمنسق الّتداولّية الثالث؛ ىو: المقاربة عن طريق المسائل المرقومة في المقاصد, والمبحث
ا القيمة التداولّية التي تضمنتيا ّينوب ,المخّصصات فيو المخّصصات, عّرفنا في الّنحويّ 

 ليا.حين عرض الشاطبّي 

فضّم مبحثين  النحوّي؛ الخطاب في المغوّية وعنوانو: األعمال أّما الفصل الثاني:     
اثنين؛ األّول: األعمال المغوّية المباشرة, واآلخر: األعمال المغوّية غير المباشرة, والفصل 

ثالثة مباحث؛ األّول:  الّنحوّي, ضمّ  الخطاب لعناصر الّتداولّية عنوانو: القيمة الثالث
حاة والتداوليين لمنزلة المتكّمم, الّنحوّي, عرضنا فيو رؤية النّ  الخطاب في المتكّمم محورّية

 في المخاطب ومنزلتو في الخطاب النحوّي في المقاصد, أّما المبحث الثاني: محورّية
الثالث:  المبحثالّنحوّي, وكانت مقاربتو كما ىي مقاربة المبحث األّول, أّما  الخطاب
الّنحوّي, فبّينا فيو أثر السياق في التقعيد النحوّي في  الخطاب في التداولّية الّسياقات
 المقاصد.

 .بالمنحى النظرّي والمنحى اإلجرائيّ وخاتمة البحث ضّمت النتائج التي اكتشفناىا   

 بنات عرض من أسيل الُخّطاب عمى الُصمب بنات إّن عرض :نقول مقدمتنا وخاتمة  
؛ خيرة من العمماء شاكًرا فضميماأللباب, فأقّدم ىذا البحث إلى الُثمة ال ذوي عمى الصدر
لتثقيف  ؛ميمو عسى أن يجودوا عمينا بفيض عم م قراءة ما رقمناه في بياض الورق؛لتحممي

 أو قول. , أو رأي,من فكر ما اعوجّ 

 َواَل  َربََّنا َأْخَطْأَنا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  َؤاِخْذَناتُ  الَ  َربََّنا ﴿وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين,  
ْمَنا َواَل  َربََّنا َقْبِمَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَمى َحَمْمَتوُ  َكَما ِإْصًرا َعَمْيَنا َتْحِملْ   َواْعفُ  ِبوِ  َلَنا َطاَقةَ  اَل  َما ُتَحمِّ
 .(282)البقرة  ﴾ اْلَكاِفِرينَ  اْلَقْومِ  َعَمى َفاْنُصْرَنا َمْواَلَنا َأْنتَ  َواْرَحْمَنا َلَنا َواْغِفْر  َعنَّا



 

 
 

 انطْرح ُدِمها

 حفرياُخ انّنشأِج

 وانّتكىين
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ُمهاد الطرح

ُحفريات النشأة والتكوين

ُ

ُ

ا كمفيكمنانرـك بميادنا تحصيؿ المناسب مف حقيقة التداكليٌ       , كالعركج إلى ة مصطمحن
مقاالت في سبيؿ بدعكه مف بما أ ,النشأة كالتبمكر لمقارباتيا كمجاالتيا عند منظرييا

ألفكار الكشفية : إف التصكرات الذىنيَّة كمحٌصالت االتشكيؿ, منطمقيف مف بديية قائمة
صاحبيا كمنو إلى غيره , ال يمكنيا بحاؿ مف األحكاؿ أف تحقؽ عند الصادرة عف العقؿ

كابيا ا بنزكليا كانسإشاراتو كرمكزن  ليا مف أف تتحقؽ كتتعيف كتتكٌكف , بؿ ال بدَّ ببياف فراغيٌ 
لو خصائصو  ,اكأنماطو مف الصيغ تشكؿ في جممتيا بنياننا لساني   ,مف األلفاظ في أنكاع

 .(ُ)م التأريخ كالنسؽ الداخمي لبنيتوكًجًبمتو كسيركرة تككنو كتحكلو في بيعد
كحتَـّ عمينا عنكاف البحث العركج إلى تعريؼ مكجز بكتاب المقاصد الشافية كمؤلفو؛ كيما   

النظرٌية,  األٌكؿ, خصَّ تكتمؿ الفائدة المرجكة مف المياد الميقٌدـ, كلذا قيسِّـ عمى مفصميف
 كخٌص اآلخر الكتاب كمؤلفو.

 المفصل األّول:  
 .المصطمح والمفهوم :التداوليَّة -1
 :المصطمح في دائرة االستعمال – 1 –1
ف في المدارس الغربيَّة ما, نالمنيج الذم نرـك مقاربتو     ا كاحدنا كتككَّ , كاتخذ لو مصطمحن

, ( في الفرنسيَّةpragmatique( في اإلنكميزية ك)pragmaticsىك مصطمح )  ,داالن عميو

                                                           
, التيانكم )ت (ُ) ىػ(, تحقيؽ: عمي دحدكح: تمييد ُُُٗينظر: كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك

 . ٕالمحقؽ: 
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الذرائعية, ك ليَّة, التداك ) :نحك ,متباينةصكرنا  ا انتقؿ إلى األبحاث المسانيَّة العربٌية اتخذكلمٌ 
 .(ُ)(السياقٌيةك , التخاطبيةك الفعمٌيات, ك اغماتية, البر ك , النفعيَّةك عمـ المقاصد, ك فمسفة الفعؿ, ك 

؛ فيي ال تعبر إال عف تفاكتة التعبير عف المعنى األصميمعظـ ىذه الترجمات مإٌف    
 اره منذ عاـاخت ؛ إذعبد الرحمف. طو كتكردالداكليَّة التي ىي ترجمة جزء منو, إال التٌ 

ى , باعتبار داللتو عمالمطمكب حٌقوو يكفي ألنٌ بقكلو: )) ؿ اختياره لو, كقد عمٌ ـَُٕٗ
 .(ِ)((معنيي االستعماؿ كالتفاعؿ معنا

 ,المصطمح عمى معنييف أساسييف تياره ليذا. طو عبد الرحمف في اخكتكردال كرٌكز     
, كىما معنياف نجدىما كاضحيف حينما )المشاركة في الحكار( كالتفاعؿ االستعماؿ: ىما

 ))لدَّاؿي  معجـ مقاييس المغة:كرد في  (, ؿ ,ك ,يك مشتؽ مف )د؛ فنركز ىذا المصطمح
ـي  كىاٍلكىاكي  فً  كىالالَّ ديىيمىا: أىٍصالى مىى يىديؿ   أىحى ؿً  عى ك  , ًإلىى مىكىافو  ًمفٍ  شىٍيءو  تىحى ري  مىكىافو  يىديؿ   كىاآٍلخى
مىى ٍعؼو  عى اءو , ضى ؿي  أىمَّا كىاٍسًتٍرخى ليكا ًإذىا اٍلقىٍكـي, اٍندىاؿى : الم غىةً  أىٍىؿي  فىقىاؿى  اأٍلىكَّ كَّ  ًإلىى مىكىافو  ًمفٍ  تىحى
ًمفٍ . مىكىافو  ؿى  اٍلبىابً  ىىذىا كى ارى  ًإذىا: بىٍينىييـٍ  الشٍَّيءى  اٍلقىٍكـي  تىدىاكى , (ّ)((بىٍعضو  ًإلىى بىٍعًضًيـٍ  ًمفٍ  صى
 تىارىة متداكال جعمو بىينيـ كىذىا متداكال ... داكؿ جعمو الشٍَّيء أداؿ )في المعجـ الكسيط )ككرد 
ء تارىة ليىؤيالى ء كى  .(ْ)((مىكىاف ًإلىى مىكىاف مف تحكلكا اٍلقىٍكـ ... انداؿ ليىؤيالى
بناء  معايير أف االختيار ىذا لـ يغفؿ كقراءة ما تقٌدـ مف نصكص تكشؼ لنا     

 المصطمح, التي ىي:
: فمصطمح )التداكلٌية( لفظ مفرد غير مركب, كليس بعبارة, كىك ما المعيار الشكميٌ  -ُ

 يتطمبو كضع المصطمح مف جية ىذا المعيار.

                                                           
, كالمصطمح ٕمحمد محمد يكنس عمي: . كتكردالينظر: مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب,  (ُ)

,  المسانيٌ   .َُُ. خميفة الميساكم: كتكردالكتأسيس المفيـك
 .ِٖ. طو عبد الرحمف: كتكردالفي أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ,  (ِ)
 .ُّْ/  ِق(, تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف: ّٓٗمقاييس المغة, أحمد بف فارس )ت (ّ)
 .َّْ/ ُالمغة العربية القاىرة: المعجـ الكسيط, مجمع  (ْ)
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 يتداكلو شيء فالكالـ, كالتحٌكؿ التناقؿ المعيار الداللٌي: فيك لفظ داٌؿ عمى -ِ
 .كالتكاصؿ لمتحاكر المتكممكف

التداكلٌي: ىذا المصطمح ىك أكثر مصطمحو مستعمؿ عند الباحثيف المعيار  -ّ
 كالدارسيف, كعند استعمالو يتبادر إلى ذىف المتمقي مباشرة المقصكد منو, مف ىنا
نرل أٌف األنجع لمبحث الٌتداكلٌي عاٌمة الثبات عمى مصطمح كاحد, كأاٌل تتعددى 

لبسنا لدل الدارسيف؛ ألٌف المصطمحات الٌدالة عمى المفيـك الكاحد؛ مٌما ييثير 
المصطمح ))مادة لسانيَّة تحمؿ مفيكمنا ال يتكاجد إال مف خالؿ سياقات النٌص 

, فتعدد المصطمحات يجعؿ الباحثيف في حيرة (ُ)المالئمة لكجكده المفيكمي((
 تتصؿ بمدل صحة المصطمح, ككيفية اختياره, كاستعمالو لمفيكمو الغربٌي.

 
 :  المفهوم في دائرة البحث المسانيّ  – 2 –1
 المسارات المحددة لمتداكليَّة لـ تكف عمى نسؽ كاحد؛ بؿ اتخذت لنفسيا مناكيؿى  إفَّ      

تتبايف  عٌدة, تعريفاتكنتج عف ىذا ظيكر , الكاسـ ا لالتجاه الذم يمتح منومتعددة تبعن 
 : رؤيتيف؛ ىماردت جممتيا عمى كفؽ , كك تترادؼ أحياننا أخر كقد ,أحياننا

ؿ كاحد , كمف : تضييؽ مفيـك التداكليَّة كحصره في مجاة الضٌيقة؛ أمالرؤيٌ  -ُ -ِ – ُ
 :أمثمة ىذه العيصبة

 ة بالجانب العمميٌ التداكليٌ  (ـُٖٖٗ -ـُُّٗ H. Paul Grice رايسبكؿ غ)ربط      
الذم صيغ بعد  ,؛ أم: المعنى في المحادثاتعمميٌ , فاقترح أف تركز عمى المنحى اللممعنى

يس المعنى بمفيكمو , كلد يقتصر الكاسـ عمى دراسة المعنىكق .(ِ)ذلؾ في طرؽ مختمفة
المعنى بمعنى ة , ممَّا يسكغ معو تسميكاصؿالبحت, بؿ المعنى في سياؽ التٌ  الدالليٌ 

                                                           
(ُ)  :  .ْٗالمصطمح المساني كتأسيس المفيـك
 .ّٕ: بمبع )بحث( عيد. الدكتكر, بيرس سيميكطيقيا في الثالث البعد التداكليةينظر:  (ِ)
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, أك معنى المرسؿ في كيفية قدرتو عمى يا دراسة المعنى التكاصميٌ فيعرفيا ))بأنٌ  ,ـالمتكمٌ 
   .(ُ)((إليو بدرجة تتجاكز معنى ما قالو إفياـ المرسؿ

تخرج في تحديدىا عف أنَّيا ال  (Fromkin Rodman )فركمكيف ركماف رألك      
ي الطريقة التي نيفسر فييا تأثير السياؽ فالدراسة العاٌمة لكيفية يا ))نٌ إ قاؿ ,دائرة السياؽ

 .(ِ)((الجمؿ
ال يخرج عف دائرة فجعمو  ,( مفيـك التداكليَّةGan Servony كضٌيؽ )جاف سرفكني     

 .(ّ)((اعتبارىا دراسة المغة بما ىي فعؿا البراغماتيَّة بأمٌ , قاؿ: ))مٌ العمؿ المغك 
 : عةالرؤية الموسّ  -2 -2 – 1
مف رؤية , كانطمقت االتساع صبغةن ليااتخذت  كتتجٌسـ ىذه الرؤية بعصبة تعريفات,    

ة, منيا: الفمسفة التحميميٌ  ة عٌدة؛عرفيٌ ة بيف حقكؿ مة تمثؿ حمقة كصؿ ىامٌ التداكليَّ  تعتقد أفٌ 
في ة عمـ جديد لمتكاصؿ يدرس الظكاىر المغكيٌ )) :كعمـ النفس, كعمـك االتصاؿ, فيي

 :, كمف أمثمة ىذه العيصبة(ْ)((كتفسيره كاصؿ المغكمٌ ظاىرة التٌ 
يا ذم رأل أنٌ ال ,لمتداكليَّة (ُٕٗٗ-ََُٗ Francis Jack  فرانسيس جاؾتعريؼ )     
كرأل  ,(ٓ)((ركط األكثر عمكميَّة عند المخاطببعالقة الممفكظ بالشما يتعمؽ )) كؿٌ  :تعني

حقؿ البحكث التي تأخذ )) :أنَّيا (َُٕٗ -ُُٖٗ Rudolf Carnapركدكلؼ كارناب )
. (ٔ)((محيطوكحالتو أك في اعتبارىا نشاط اإلنساف الذم يتكمـ أك يسمع العالمة المغكيَّة 

( في كصفيا فجعميا كاسمنا لمتكاصؿ ضمف F.Latraverse الترافارس فرانسكاع )كتكسَّ 
, شيئنا مستقالن عف الممارسة يتعمؽ األمر فيو بفيـ المغة؛ بكصفيالـ يعد  مشركع تداكليٌ 

                                                           
 .ِِاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلٌية, عبد اليادم الشيرٌم:  (ُ)
 . ُّٕمحمد محمد يكنس عمي:  .كتكردالالمعنى كظالؿ المعنى,  (ِ)
 . ِّ. قاسـ المقداد: كتكردالالممفكظية, جاف سيرفكني, ترجمة:  (ّ)
 . ُٔ. مسعكد صحراكٌم: كتكردالالتداكليَّة عند العمماء العرب,  (ْ)
 .ْٖ. سعيد عمكش: كتكردالالمقاربة التداكليَّة, فرانسكاز أرمينكك, ترجمة:  (ٓ)
 .ُّٕالمعنى كظالؿ المعنى:  (ٔ)
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ا سارت  .(ُ)ليشمؿى جممة العمـك اإلنسانيَّة ؛يمتدي فيو البحث فرانسكاز )كعمى ىذا المنكاؿ أيضن
 .(ِ)في مقاربتيا لمتداكلٌية Francoise Armingau) اارمينكك 

, ))بمظاىر االستعماؿ المغكمٌ  ة تيعنىالتداكليٌ  أفٌ  الفرنسيٌ  يٌ كرد في المعجـ المسانكقد    
كمكضكع الخطاب,  ,ألنماط االجتماعيةكردكد أفعاؿ المخاطب كا ,ـكافز النفسية لممتكمٌ الح

كالمظاىر الدالليَّة  ,(ئص الشكميَّة لمبنيات المسانيَّةالخصاة )في مقابؿ المظاىر التركيبيٌ 
 .(ّ)((( بيف المككنات المسانيَّة كالكاقعالعالقة )
ظر في استعماؿ كالنٌ  ؼ المغكمٌ ة التكيٌ التداكلٌية نظريٌ  ة إلى عدِّ المسانيٌ  ؾكتنتيي المسال  

 . (ْ)( I.pr.A, كىذا ما رأتو الجمعيَّة التداكليَّة العالمية ) يااألبعاد كمٌ المغة مف 
, كىذا التحديد يا نظرٌية تيعنى بدراسة المغة في االستعماؿة أنٌ الراجح لمتداكليَّ كنرل أٌف      

ـ كمقاصده, كالعمؿ المغكٌم كاشؼه ضمننا عف العناصر التي تيعنى بيا التداكلٌية, كالمتكمٌ 
ينجزه, كالمخاطب كمراعاتو في بناء الخطاب, كالخطاب كالظركؼ المحيطة بو, الذم 

 ما سيتضح في المنحى االجرائٌي جمي ا. كىذا ,سكاء أكانت زمانٌية أـ مكانٌية
 
 
 : المنطمقات واألصول :التداوليَّةالمفاهيم  –ِ
 ة :ماتيّ جالبرااألصول  – 1 – 2  

 Charles Sanders  بيرس ساندرز )تشارلزسو أسٌ  فمسفيٌ  مذىبة البراجماتيٌ     

Peirce ُّٖٗ– ُُْٗ)(ٓ)ليذا المذىب في مقاؿ لو بعنكاف ؿ يكر األكٌ الظٌ  , ككاف
مف داللة المعاني التي  ؛ إذ ذكر القاعدة اآلنية لمتحقؽـُٖٕٖ)كيؼ نكضح أفكارنا( عاـ 

                                                           
 . ْْْ: , إشراؼ: باتريؾ شاركدك, كدكمينيؾ منغنكينظر: معجـ تحميؿ الخطاب (ُ)
 . ِٔينظر: المقاربة التداكلٌية:  (ِ)
 . َٓتداكليَّة الخطاب السياسي, أ. نكر الديف اجعيط:  (ّ)
 .ّٕينظر: التداكلية البعد الثالث:  (ْ)
 . ْ-ِ:  الحجيمي )بحث( العزيز عبد بف منصكر. الدكتكر, كنقد عرض البراجماتٌيةينظر:  (ٓ)
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ا المكضكع مف ىذما ىك تصكرنا لما قد ينتج عف  تصكرنا لمكضكع إفٌ : ))فيقكؿ ستعمميا؛ن
رة ىي عيف الفعؿ ))كؿَّ فك في ذىف البراجماتييف أفٌ  كاستقرٌ , (1)((ة ال أكثرآثار عمميٌ 

, كالفكرة الخاطئة ىي التي تنتيي بنا إلى ما نبتغي , كالفكرة الصائبةكالسمكؾ المحسكس
 .(ِ)((ىي التي ال تؤدم الغاية المقصكدة ... يستحيؿ فصؿ الفكرة عف التطبيؽ العمميٌ 

براجماتية بيرس ىي نظرية في المعنى كال شأف أف )) . زكي نجيب محمكدكتكردالكيرل    
 .(ّ)ليا بعد ذلؾ أصدؽ الكالـ أـ لـ يصدؽ عمى الكاقع((

ة كبعدِّىا أساس النشاط انطالقنا مف مفاىيميا الفمسفيٌ بدراسة العالمة  (بيرس)اعتنى     
يرل أف اإلنساف عالمة,  ؛ إذ كافالمسانيٌ  ده أكسع مف مجالياإذ أضحت عن ؛السيميائيٌ 
؛ تقـك بميمة تكضيح , كقاربيا بككنيا دليالن كمرشدنا لمفكر(ْ)فكر فنحف عالمةكحيف ن

 .(ٓ)ة شاممةرؤية ككنيٌ , بئمة بيف الفرد كالعالـ كتبيينيااالعالقة الق
, اللة كتداكليايركرة المؤدية إلى إنتاج الدٌ مكضكع السيميائيات ىك الس أفٌ  (بيرس)كيرل    

ؿ بمكجبيا شيء ما يركرة التي يشتغكىي الس ؛(Semiosisالسيميكزيس سماه )أك ما أ
أك الكاقعة ليست كذلؾ إال في حدكد إحالتيا عمى  ,أك الشيء ,, فالكممةعالمة بكصفو
ف كجكد أحادم في الحدكد ضمفي عف تمقاء ذاتو  فال شيء يمكف أف يدؿٌ  .سيركرة
التحقؽ بمحمكؿ مضاؼ يمكف أف ينتج , ك المعزكؿ كيافه غير متناهو , فالكاحد كاألبعاد
يحركيا اشتغاؿ  يركرتو دالالت متصمة غير متناىيةبس (يميكزيس)الس , كييجٌسـ(ٔ)داللة

 .(ٕ)كالمؤكؿ ,كالمكضكع ,عناصر ثالثة؛ ىي: الممثؿ

                                                           
 . ُّٕ: صميبا جميؿ. الدكتكر, الفمسفيٌ  المعجـ (ُ)
 . َِِ: محمكد نجيب زكي. الدكتكر, الجديد العالـ في الفكر حياة (ِ)
 . َِٖ: محمكد نجيب زكي. الدكتكر, فمسفية زاكية مف (ّ)
 . ِِّ: راضي الحكيـ عبد, العربيٌ  النقد في المغة نظرٌيةينظر:  (ْ)
                                                                                    .بكلنكار سعد ,ة لتحميؿ الخطابكاستراتيجيٌ  ة منيج لسانيٌ ينظر: التداكليٌ (ٓ)

http://www.airssforum.com/showthread.php?t=24493. 
 . ُْٗ- ُّٗ:  , فيصؿ األحمرمعجـ السيميائياتينظر:  (ٔ)
 . ِٓينظر: المقاربة التداكلية :  (ٕ)
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 إذ إفٌ  ؛(Actالفعؿ )يقـك عمى مقكلة ائية ييمالسٌ  (بيرس)لفمسفة  داكليٌ المعطى التٌ  إفٌ      
الفكرة التي  كأفٌ  ,لمداللة يتكجو نحك الفعؿ نتاج الثالثيٌ اإل ة عنده تقتضي أفٌ القيمة التداكليٌ 

 ()(األيقكنة), كتعد لتي نكتشفيا انطالقنا مف األشياءنككنيا عف األشياء ىي جممة اآلثار ا
في اصطالح  العمؿ المغكمٌ قابؿ , كىي تمصداقنا لمعنى التصكر اسيميائي   بكصفيا فعالن 

 ,لرمز. كذلؾ األمر في ما يخص  اىك تدشيف لمعنى يؤثر في المتمقي , الذمالتداكلييف
ع كجكدىا في الكاق ألفٌ  ؛ة مثالن يشترط فييا التجس د في الكاقعالعالمة النكعيٌ  فضالن عف أفٌ 

د بصفة ة حتى تتجسٌ قيقيٌ مة حعال , كمف ثىـٌ ال يمكف جعميااي  ا ال حسٌ يكتسي طابعنا معنكي  
ا في الكاقع , إذا تجٌسدت فعمي  ة ذات كجكد معنكمٌ ة نكعيَّة طبيعيٌ , فالعطر مثالن عالمةفعميٌ 

المعطى التداكلٌي  ة انطالقنا مفنجازيٌ ة إييا عالميمكف أف نسمٌ ك , ةأصبحت عالمة حقيقيٌ 
 :س في نشأة التداكلٌيةكمف أىـ إسيامات بير  .(ُ)نجازلمقكلة اإل

 االستعماؿ . ما يقابمو حيف, ك ه نمطناالٌتمييز بيف الٌتعبير بعدِّ  -ُ
, كيتنكع بحسب عالقتو بمكضكعو ,أكيؿليؿ عنده قائـ عمى مبدأ التمفيـك الدٌ  -ِ

دراسة المؤكالت  الداللة عمى أٌنيا ؛ إذ مازاالتأكيؿ يستبطف بيعدنا تداكلي   كحديثو عف
 .كدارسييا

 .(ِ)ةثـ بالسيميائيٌ  ,بالمنطؽة عنده ارتبطت البراجماتيٌ  -ّ

                                                           
() العالمة اٌلتي تشير إلى المكضكع الذم تعٌبر عنو عبر الطبيعة الذاتية )) :يعٌرؼ بيرس األيقكنة بأٌنيا

لمعالمة فقط. كتمتمؾ العالمة ىذه الطبيعة سكاء كجدت المكضكعة أـ لـ تكجد. صحيح أٌف األيقكف ال 
لـ يكف ىناؾ مكضكعه فعالن. كليس ليذا أدنى عالقة بطبيعتو مف حيث ىك عالمة, سكاء يقـك بدكره ما 

كاف الشيء نكعية أك كائنان مكجكدان أك عرفان. فإٌف ىذا الشيء يككف أيقكنان لشبييو عندما يستخدـ كعالمة 
 كدراسات, ةمترجم مقاالت: السميكطيقا إلى مدخؿ كالثقافة, كاألدب المغة في العالمات أنظمة ((.لو

 .ُِْ: زيد أبك حامد كنصر قاسـ سيزا: إشراؼ
 .ّٕ(: بحثىكارم بمقندكز) ,ينظر: مدخؿ إلى السيميائيات التداكلٌية إسيامات بيرس كمكريس (ُ)
 .ُِٖ -ُٕٗ: بكقرة نعماف. الدكتكر, الراىنة كقضاياىا اتجاىاتيا المسانياتينظر:  (ِ)
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رنا داكليكف كثية , فاقتبس التٌ الميد األكسع لمنشأة التداكليٌ  البراجماتٌيةفمسفتو لذا صارت    
مف  ة كالعناية بالجانب االستعماليٌ ما النزعة العمميٌ , كال سيٌ فكار ىذا المذىب الفمسفيٌ مف أ

 .حميالت الميتافيزيقيةخ الى التٌ الحياة كأاٌل يرض
 
 
 ة :التحميميّ فمسفة المن  المتح – 2 –ِ

؛ لتعدد المعارؼ كاالتجاىات كتبايف ةيصعب رسـ حد كاضح كصريح لمفمسفة التحميميٌ     
اجتماع الفالسفة التحميمييف في  نا ننفينٌ إ , ثـٌ كاألبستمكلكجيةة ة كالفمسفيٌ الحدكد المنطقيٌ 

 ستيفاف شكفيومع ىذا عمد ), كاحدة كطريقة تفكير كاحدة تيار كاحد تجمعو أىداؼ

Stéphane Chauvet)  ٌالفمسفة التي ترل أف التحميؿ الفمسفيٌ )) :ياإلى تعريفيا بأن 
بإيصالنا إلى الفيـ الكمي  كتفسير الفكر كفيؿ ,لمفكر لمغة كفيؿ بإيصالنا إلى تفسير فمسفيٌ 

 .(ُ)((لمككف
 :ىي ة,ات رئيسة لمفمسفة التحميميٌ كباإلمكاف تمييز ثالثة اتجاى 

 Moritz  سفة ىذا االتجاه )مكرتس شميؾ: أبرز فالالمنطقيٌ  األٌكؿ: االتجاه الكضعيٌ 

Schlick , فايزمافكWeismann, كأساس ىذه , رناب ( , كتزعمو أخيرنا )كارناب(ككا
كازدىر ىذا االتجاه في العشرينيات , (ِ)((المادة ىي المكجكد الكحيد أفٌ الفمسفة ))

 .(ّ)ىذا المذىب في الكجكد بعد ذلؾ , كلـ يستمرٌ العشريفالثالثينيات مف القرف ك 
 Edmund ؿر إدمكند ىكسسفة ىذا االتجاه ): أبرز فالثاني: االتجاه الظاىراتٌي المغكمٌ ال

Husserl ُٖٓٗ- ُّٖٗ) ـ كث التكاصؿ بيف المتكمٌ ا لكيفية حدرنا عام  تصكٌ , الذم أسس
 .(ْ)كالمخاطب

                                                           
 .  ُٓ:  )دكتكراه( ليمى كادة ,ةة العربيٌ المسانيٌ ة في النظريٌ  المككف التداكليٌ  (ُ)
 . ُٓٗة, محمد جكاد مغنٌية: مذاىب كمصطمحات فمسفيٌ  (ِ)
 . ُُٔينظر: المغة كالمعنى كالسياؽ, جكف الينز, ترجمة: عباس صادؽ الكىاب:  (ّ)
 . ِٖة : ة العربيٌ ة المسانيٌ في النظريٌ  ينظر: المككف التداكليٌ  (ْ)
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أثر  ة , في حيف اقتصرة لمتداكليٌ لـ يفمح ىذاف االتجاىاف في رسـ الخطكط العريض  
 المعركؼ باتجاه المغة العادية : االتجاه الثالث ة عمىة في التداكليٌ الفمسفة التحميميٌ 

 ,( أساس ىذه الفمسفةـُُٓٗ –ُٖٖٗ Wittgenstein فتغنشتايف)مثَّمت فمسفة      
ؿ مفاىيميا كاتجاىاتيا, كيعد الرائد الثالث كلية كتشك  كصارت مصدرنا أساسي ا لتأسيس التدا

 (فتغنشتايف)شعب فمسفة تنك  ,(Russell ؿرس( ك)Edward Moore مكر إدكاردمع )
 :ىما ؛عمى مرحمتيف

: عمؿ في ىذه المرحمة عمى تعمؽ ةة الفمسفيٌ مرحمة الرسالة المنطقيٌ : المرحمة األكلى
جمع فييا بيف , ك (رسؿ)ك (مكر)ة عند ة الفمسفيٌ المنطقيٌ  كالتصكرات حميؿ المغكمٌ التٌ 

 فٌ أكيرل )) العادٌية المغة عيكب تتجنب, ةرمزيٌ  ةمثاليٌ  لغة إقامة كىدفيا ,ةة كالعقميٌ التجريبيٌ 
مرتبة ترتيبنا  –في كاقعيا الذم تقع فيو  –جميع قضايا المغة الدارجة ىي بالفعؿ 

 . (ُ)ا((منطقي  
, كدٌرس كىي المرحمة التي عرفت بالمتأخرة: ة: مرحمة التحقيقات الفمسفيٌ المرحمة األخرل

 يا تحميؿ لغكمٌ , كفييا اتجو إلى النظر إلى الفمسفة عمى أنٌ (كامبردج)فييا في جامعة 
 .(ِ)ة الجديدةالتي لجأت إلييا الكضعيٌ ر مف الخطط الحاضرة يتحرٌ 
, نكعنا مف نقد المغة الخالص ( مع كتابو التحقيقات الفمسفيَّةفتغنشتايف)صبحت فمسفة أ     

في طبيعة المغة كعالقتيا بالعالـ, ماذا يعني أف نفيـ قكالن؟ كما ىي طبيعة فيي تبحث 
أيقيمت ؟ ك ـ أـ في ذىف المخاطىبذىف المتكمٌ  ىك في؟ أعالقة المتخاطبيف؟ ما المعنى

 -المغة– صارت ىيف فيـ تككيف المعنى في الخطاب؛يمة لالمغة ىي كس أفٌ  عمىفمسفتو 
 إذ إفٌ  ؛كالفيـ مف دكف المغة ,كالمعرفة ,ير. فال سبيؿ إلى فمسفة التفكالطريؽ إلى المعرفة

 .(ّ)كؿَّ شيء يحدث داخؿ المغة

                                                           
 . ّٓ:  , الدكتكر . صالح إسماعيؿعند مدرسة أكسفكرد كمٌ التحميؿ المغ (ُ)
 . ُِْ – َُِ. عبد الرحمف بدكم: كتكردالينظر: مكسكعة الفمسفة,  (ِ)
 . ْٔ-ّٔة, فتغنشتايف, ترجمة: عبد الرزاؽ بٌنكر: ينظر: تحقيقات فمسفيٌ  (ّ)
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))سأسمي كذلؾ  :ة, يقكؿعاب المغكيٌ لمغة بتقريره األل كبرزت عنايتو بالجانب االستعماليٌ   
مف ىذه  , كيرـك(ُ)((المغة كاألعماؿ التي تنضكم تحتيا( الكٌؿ الذم تكٌكنو )لعبة لغكٌية

 :قضيتيف ةاالستعارة المغكيٌ 
 ., كمتاىما تصنفاف نشاطنا إنساني ا يتعممو الفرد في المحيط االجتماعيٌ المغة كالمعبة -ُ
 فقيا.أف تؤدل عمى كى  محككمة بجممة قكانيف البدٌ المغة شأنيا شأف األلعاب؛  -ِ
و مف الميـ أف تدرس أنٌ عمى  –ة في سياؽ تفسيره لمعبة المغكيٌ  – (فتغنشتايف) كيرٌكز   

الذم يقصده المعنى  إفٌ ف استعماؿ كممة معينة في سياؽ ما؛ يقكؿ: ))اليدؼ أك القصد م
عمييا أك ال ييطبِّؽ  , ال ينكشؼ لنا إال مف خالؿ األشياء التي ييطبِّؽا بأية كممةفرد منٌ  أم  

, فالمرء ستخدـ في سياقيا تكتيؾ ذلؾ المفظ, أعني مف خالؿ المكاقؼ التي تتمؾ الكممة
 .(ِ)((يئنا أكثر مف ككنو يعني ما يقكلوو ال يفعؿ شحيف يفكر فيما يقكلو فإنٌ 

ا لمنٌ ة مثَّمت األلعاب المغكيٌ  كالظاىر أفٌ     رٌكزت عمى قكاعد  يا؛ إذ إنٌ ةظريات التداكليٌ كميضن
 مميف اتباعيا كأٌنيا ال تيخالؼ, كذلؾ رٌكزت عمى كينكنة, التي يفترض عمى المتكاالتفاؽ

   .(ّ)ة معينة ة معينة تتفؽ عمى قكاعد لغكيٌ مجتمع أك جماعة لغكيٌ 
فتراضات ؼ عند التداكلييف الحقنا بقكاعد التخاطب كاالرً كيستبطف كالميو ما عي       

 .مضمرات القكؿالمسبقة أك 
يا عمى أنٌ  تجعمنا ننظر إلييا ,لمغة (شتايففتغن)ىذا األساس الجديد الذم كضعو  إفٌ      

؛ إذ ط لو غرضه مختمؼ عف اآلخرانش, كؿ  ةاالجتماعيٌ  دة مف األنشطةمجمكعة غير محدٌ 
كيستعممو أداة , ممو اإلنساف بانخراطو في المجتمعمنضبط يتع الكالـ نمط اجتماعيٌ  إفٌ 

, يقكؿ (ْ)مع اآلخريف –كاإليجابيٌ  السمبيٌ –, كخمؽ التكاصؿ لمتعبير عف مقاصده

                                                           
 . ُِْ: فمسفٌية تحقيقات (ُ)
 . ُٖ: كامؿ فؤادالمعاصر,  أعالـ الفكر الفمسفيٌ  (ِ)
 . ّْة : ينظر: تحقيقات فمسفيٌ  (ّ)
)  , محمد عمي عبد المييٌ ةتصنيؼ األفعاؿ المسانيٌ , ك ٕٗ: المعاصر الفمسفي الفكر أعالـ ينظر: (ْ)

 . ٕٕ- ٕٔ:  بحث(
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؟ ىناؾ عدد ال قرار كالسؤاؿ كاألمر مثالن ؟ اإلكـ صنفنا مف الجمؿ يكجد إذنا: ))(فتغنشتايف)
إف  -ة جديدة أصنافنا جديدة مف المغات كألعابنا لغكيٌ  يحصى مف ىذه األصناؼ ... بؿ إفٌ 

تظير لمكجكد كأخرل تبمى كتنسى ... في ىذا المقاـ عمى المفظة ) لعبة   -أمكف القكؿ 
 .(ُ)((لغة ما ييعىد عمالن أك شكؿ حياة ـى تكم   ز أفَّ ة ( أف تبرِّ لغكيٌ 
 
 ة :من السيميائيّ  المتح - 3 – 2 

ـى       ( رؤاه في بؤرة العناية ُٕٗٗ –Charles W. Morrisَُُٗ تشارلز مكريس) رق
تأسيس  , ثيـى عمد إلى(بيرس)ك (,شتايففتغن)ك (,رسؿ)ك ,Frege)  فريجو)المعرفيَّة آلراء 

دت فييا , بؿ تكحٌ معيف  تقؼ عند حدكد مجاؿو معرفيٌ , التي الة العاٌمة لمعالماتالنظريٌ 
 .(ِ)كاإلنثرلكبكلكجية ,ةكالبالغيٌ  ,ةكجيٌ كالسيككل ,ةكالمنطقيٌ  ,ةالمقاربات المسانيٌ 

عاد فيمو كاضعنا , كأالن فيو لفظ المدلكؿمعدِّ  (؛بيرس)عف  ح مكريس الثالكث الدالليٌ مت   
ؿ, أك الشيء المحيؿلو تسميَّة جديدة, ىي )المسمٌ  , أك الشيء ى( كيظؿ مختمفنا عف المؤكِّ

 .(ّ)أكثر مف ككنو يحيؿ عمى شيء محدد , كلكنو يحيؿ عمى صنؼ مف األشياءالمرجعيٌ 
 :عمـ العالمات عمى ثالثة اختصاصات, ىيسيـ مكريس لاألفكار تق ىذه انبجس عف

 ,لعالمات في ما بينياا: ة العالقات القائمة بيف العالمات؛ أمبدراس يختص   النحو: -1 
نة  ؛كالكممات في الجمؿ أك الجمؿ في مقاطعيا بحثنا عف إعطاء قكاعد التغييرات المككِّ

احتراـ القكاعد شرطنا لألجزاء  ييعدٌ  ثـٌ , خرأي  كقكاعد تحكيؿ عبارات إلى تعبيرات ,جيدنا
 المتكالدة .

كاألشياء  ,كالجمؿ ,كمماتكال ,يختص بدراسة عالقة العالمات :لةعمم الدال  -2 
 : عالقة الكممة بالشيء .كالحقيقة؛ أممرتبطة بالمعنى كالمرجع  , دراسةن بمجاالتيا

                                                           
 . ُّٕ - ُّٔتحقيقات فمسفية :  (ُ)
 .ِّ: فيميب بالنشيو, ترجمة: صابر حباشة التداكلية مف أكستف إلى غكفماف,ينظر:  (ِ)
 . ِْ: نفسوينظر:  (ّ)
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يا تقتصر ذىنو أنٌ في  , كاستقرٌ لعالقات بيف العالمات كمستعمميياتيعنى با: التداوليَّة -3 
كالتعبيرات التي تستقي  ,كظرفي المكاف كالزماف ,كالخطاب ,ـعمى دراسة ضمائر التكمٌ 

   . (ُ)ات تككف جزئينا خارج المغة نفسياداللتيا مف معطي
, ة ))في حدكد انخراطيا الدقيؽبمكضكعات عاديٌ  (مكريس)ة عند السيميائيٌ  كتيعنى      

م يتـ  حيف تثير عالمة التي تتكفر عمى درجات منيا الضعيؼ الذ (السيميكزيس)ضمف 
ؿ عمى ىذا المكضكع – سيكلة بكؿ –مكضكع ما ؿ في انتباه المؤكِّ , كتسمح العالمة لممؤكِّ

رجة كسيطة تعتبر . كمنيا دكؿ خصكصيات المكضكع المعٌيفتبار غياب المكضكع باع
  .(ِ)((خصكصيات المكضكع

, ككاف مغزل في العالمات كدالالتيا (مكريس)الت بفضؿ مقا تكسَّع البحث السيميائيٌ      
بيف ة تسعى إلى إقامة عالقات متكاممة كضركريٌ  ,ة عاٌمة لمغةع الخركج بنظريٌ ىذا التكسٌ 

كتقنييف  السردمٌ  - , تحاكؿ التكفيؽ بيف النحك السيميائيٌ ةكالتداكليٌ التركيب كالداللة 
 اؤدية أف تة كالسيمائيٌ . في ىذه النقطة المعرفٌية يمكف لمتداكليٌ ةاإلجراءات التخاطبيٌ 
 .(ّ)ياـ في تككيف العمـك االجتماعٌيةاإلسة, التي ىي كظيفتيما التكاصميٌ 

 
 . (4)والتأسيسة : البناء مجاالت التداوليّ  –3
 ( .َُٔٗ – ُُُٗ) John Langshaw Austin جكف النجشك أكستف – ُ – ّ

زعـ مؤلفا القامكس المكسكعٌي لمتداكليَّة أٌف التٌاريخ الحقيقي لمتداكليَّة يبدأ مف نظرية       
تتبمكر ؛ ألٌف التداكلٌية لـ , كنرل أٌف ىذا الزعـ جديره بالتأييد(ٓ)لألفعاؿ الكالميَّة (أكستف)

ا قار   ا في سمسمة المعارؼ اإلنشائٌية إال عمى يٌد )أكستف(, الذم صار بعد كتتشكؿ منيجن
, ثَـّ زار جامعة فمسفة األخالقٌية بجامعة أكسفكردالحرب العالمٌية الثانية كبير أساتذة ال

                                                           
, آف ركبكؿ, ترجمة: ينظر: التداكليٌ  (ُ)  .ِٗيف دغفكس: . سيؼ الدكتكردالة اليـك
 . ِٓة : المقاربة التداكليٌ  (ِ)
. لندكفسكي, ترجمة: محمد الداىيالتداكليٌ ينظر:  (ّ)  .َّٓ(: بحث) ,ة كالسيميائية, أ.ج. كريماص كا 
 في متن الفصول. سنكتفي في هذا الموضع بعرض الخطوط العريضة للتأسيس؛ ألّن له محلا  (3)
 .ْٔعز الديف المجدكب:  ؼ.إشراة, جاؾ مكشمر كآف ريبكؿ, لمتداكليٌ  ينظر: القامكس المكسكعيٌ  (ٓ)
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التي أصبحت في ما  ,, كقدَّـ فييا محاضراتو )محاضرات كلياـ جيمس(ُٓٓٗىارفرد عاـ 
 .(ُ)()كيؼ ننجز األشياء بالكالـ بعد
ٌم مف فكرة تؤمف ))أٌف الكحدة الصغرل لالتصاؿ اإلنسانٌي ة العمؿ المغك انبجست نظريٌ ك     

 . (ِ)ليست الجمؿ كال أٌية عبارة أخرل, بؿ ىي إنجاز بعض أنماط مف األفعاؿ((
)) كسيمة لمكصؼ أك نقؿ الخبر, بؿ  ( عمى اعتقاد أٌف المغة ليستأكستف)بينيت نظرية     

كعميو فمكضكع البحث يتمحكر باألساس حكؿ ما نفعمو  ,أداة لبناء العالـ كالتأثير فيو
يجعميا  ,, فقد رسمت فمسفتو مسارنا لمغة(ّ)بالتعابير التي يينطؽ بيا )أفعاؿ الكالـ( ((

))كلعٌؿ  ,نفسيـ فييانشاطنا يقـك بو البشر في المكاقؼ كالظركؼ المختمفة التي يجدكف أ
كاحدنا مف األشياء التي يقكمكف بيا بناء فيـ لمعالـ كما ييعبَّر عنو في العبارات التي 

 ,فقد خطَّ في محاضراتو عنايتىو بما ينطكم عميو فعؿ األشياء ؛(ْ)ينشؤكنيا عف العالـ((
 . (ٓ)مرتبطنا بطريقتو المغكٌية في إسياـو ذم مكانةو متميزة 

 ( :ُِّٗ )كلد John Rogers Searleجكف سيرؿ  – ِ – ّ
 –و الخمسة بما رقمىو في كتب ؛تقدَّـ )سيرؿ( بالبحث التداكلٌي خطكاتو نحك األماـ      

العقؿ كالمغة ك القصدٌية, ك التعبير كالمعنى, ك كىي: )أفعاؿ الكالـ,  -بحسب اطالعنا 
لفمسفٌية؛ كلـ تقؼ عند حدكد العقؿ مدخؿ مكجز(, شٌكمت ىذه المتكف رؤيتو اك كالمجتمع, 

 دة .دعمتاألعماؿ المغكٌية, بؿ عبىرت إلى أيطر فمسفٌية كلسانٌية 
ة لمفمسفة التحميمٌية؛ كلكٌنو اشتؽ عف األطر العامٌ  مقاربتو لألعماؿ المغكٌية انبجست      

ة اإلجابة عنيا, , فعمد إلى تغيير األسئمة التي تحاكؿ الفمسفة التحميميٌ لنفسو طريقنا خاٌصة
 .(ٔ)فمسفتو التحميمٌية لإلجابة عنيامف قبيؿ كيؼ ترتبط المغة بالكاقع؟ أك ما المعنى؟ كأقاـ 

                                                           
 .ُْٖ/  ِالكالبٌي: . أحمد شاكر جكزيؼ كآخركف, ترجمة: , جكف إمينظر: أعالـ الفكر المغكمٌ  (ُ)
 .َُٖ –َُْ. عادؿ فاخكرم: كتكردالمحاضرات في فمسفة المغة,  (ِ)
 . ٕٕم: ر اك االستمزاـ الحكارٌم في التداكؿ المسانٌي, العياشي أد (ّ)
 . ُٔٓ/  ِ: أعالـ الفكر المغكمٌ  (ْ)
 . ُٕٓ/  ِ: نفسوينظر:  (ٓ)
 . َِٓ - َِْسعيد الغانمي: سيرؿ, ترجمة: جكف ينظر: العقؿ كالمغة كالمجتمع,  (ٔ)
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كعيًرؼ عنو أٌنو شٌكؾ في كينكنة  ,كركَّز في بحثو عمى )األعماؿ المتضمنة في القكؿ(    
ساسٌي في تحميمو , بيد أٌنو لـ يجعمو اليدؼ األ(ُ)الفعؿ التأثيرم لجميع األفعاؿ اإلنجازية

المسانٌي, يقكؿ ))إٌف تمييزنا األٌكؿ ىك بيف الفعؿ التمريرٌم )اإلنجازٌم( الذم ىك اليدؼ 
الحقيقٌي مف تحميمنا, كالفعؿ التأثيرٌم الذم لو عالقة بالنتائج األخرل أك اآلثار المترتبة 

 .(ِ)عمى أفعالنا((
المغكٌية, كبدأ ىذا النسج بمقاربة  نسج )سيرؿ( عمى منكاؿ أكستف في مقاربتو لألعماؿ    

ة كبعض األمثمة ))عيمِّدت جميع ىذه األفعاؿ الكالميٌ  :عند أكستف, يقكؿ العمؿ المغكمٌ 
ة( كالفعؿ المشابية ليا مف لدف الفيمسكؼ البريطانٌي ج.ؿ. أكستف باسـ )األمثاؿ التمريريٌ 

ـ أك نكتب , كحينما نتكمٌ اإلنسانيٌ  ىك أصغر كحدة مكتممة في االتصاؿ المغكمٌ  التمريرمٌ 
 .(ّ)ة((نا نؤدم أفعاالن تمريريٌ لبعضنا فإنٌ 

ة في القصد, عمد )سيرؿ( إلى محاكلة تطكير نظريٌ  إضافة إلى بحثو لألعماؿ المغكٌية,   
ففي الكقت الذم  , كشغمت مساحة كاسعة مف مدكناتو؛عنده صارت بؤرة البحث الفمسفيٌ 
 ,)العقؿ كالمغة كالمجتمع( :عاد رقـى جزء كبير مف كتابيوأ ,ةرقـى مدكنةن كاممة في القصديٌ 

ة بمستكييف ))يتمثؿ المستكل ة, تمثَّمت ىذه النظريٌ ة القصديٌ ك)العقؿ مدخؿ مكجز ( لنظريٌ 
ة المعبَّر عنيا في تنفيذ الفعؿ, كيتمثؿ المستكل الثاني في القصد ؿ في الحالة القصديٌ األكٌ 

السماء  ندما أقكؿ: إٌف السماء تمطر, أيعبر عف اعتقاد أفٌ الخاٌص بالقياـ بالفعؿ؛ فمثالن ع
 .(ْ)السماء تمطر(( تمطر, كأنجز فعالن قصدي ا في القكؿ إفٌ 

 غرايس( : )بكؿ – ّ –ّ
مف  أك عاصره ,ف سبقومالبحث التداكلٌي مف رؤية مغايرة لرؤية  (غرايس)قارب     

ة كمسألة طريقة جديدة في فيـ التداكليٌ  (غرايس)ة باحثيف تداكلييف؛ فقد ))دشنت نظريٌ 

                                                           
 . ّّينظر: التداكلية اليـك :  (ُ)
 . َِِالعقؿ كالمغة كالمجتمع :  (ِ)
 . َِِ: نفسو (ّ)
 . َِٖترجمة: أحمد األنصارم :  سيرؿ, جكف, العقؿ فمسفة في بحثالقصدية,  (ْ)
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و أدخؿ مفيـك عمى المستكل النظرٌم في أنٌ  (غرايسػ)ؿ اإلسياـ الرئيسي لالتكاصؿ, كتمثٌ 
الذم مكَّف مف فيـ االختالؼ المألكؼ بيف داللة الجممة كالمعنى الذم  االستمزاـ الحكارمٌ 

الذم  ,عامنا, ىك مبدأ التعاكف( مبدأن كعمى مستكل التكاصؿ اقترح )غرايسيبمغو القكؿ, 
 .(ُ)ـ قكلو((يمـز افتراض أٌف الٌسامع قد احترمو حتى يتمكف مف تأكيؿ ما يريد المتكمِّ 

ـ( بعنكاف ُٕٓٗكقد رقـى )غرايس( استراتيجية لقكانيف الخطاب في مقاؿو نيًشر عاـ )    
كجكه استعمالنا لمغة  فٌ ة القائمة : إأقاـ استراتيجيتو عمى أساس الفرضيٌ  ,)المنطؽ كالحكار(

ترٌسخ في , ك (ِ)د بمبادئ عامة أساسيا االستدالؿ التداكليٌ حيف التكاصؿ كالخطاب تتحدٌ 
فيمو أٌف ))تأكيؿ جممة ما غالبنا يتجاكز كثيرنا الداللة التي نعزكىا إلييا بالمكاضعة. كليذا 

ت التي يمكف لزيد السبب يمكف التمييز بيف الجممة كالقكؿ, فالجممة ىي سمسمة مف الكمما
غٌير ىذه المالبسات. أٌما تر بأك عمر أك صالح التمفظ بيا في مالبسات مختمفة كال تتغيٌ 

 .  (ّ)ر بتغٌير المالبسات كالقائميف((القكؿ فيك حاصؿ التمفظ بجممةو كىك يتغيٌ 
 

 :(4)المفصل الثاني: الشاطبّي ومقاصده
 ق الشاطبّي:اسحأبو إ -1
نسبةن لمكطف  بالشَّاطبٌي؛ المعركؼ, الغرناطي  , محمَّد بف مكسى بف إبراىيـ إسحاؽ أبك ىك

أبرزىا  ,المؤلفات مف حافظ, كفقيو, كأصكلٌي, لو كثير , عيًرؼ بأٌنو(ٓ)عائمتو األصميٌ 

                                                           
 .  ُِِالقامكس المكسكعي لمتداكلية :  (ُ)
 . ُُِ:  نفسوينظر:  (ِ)
 . ٓٓالتداكلية اليـك :  (ّ)
 الترجمات لمشاطبٌي في الدراسات التي تناكلت كتبو, كعمكمو. ةلـ نتكسع في ىذا المفصؿ؛ لكثر  (ْ)
 أبك محمد: تحقيؽ(, ىػِٖٔ ت) األندلسيٌ  المجارمٌ  الكاحد عبد ينظر ترجمتو في: برنامج المجارم (ٓ)

كمقدمة محقؽ المقاصد الشافية:  ,ُُٖ/ُ :كحالة رضا عمر ,, معجـ المؤلفيفُِِ–ُُٔ :جفافاأل
عند الشاطبٌي في كتابو المقاصد,  كمف الدراسات التي تناكلت حياتو: جكانب التفكير النحكمٌ  ,ُْ-ُ

أكراس عبد  ,في المقاصد الشَّافية كاالحتجاج النَّحكٌم الشَّاطبيٌ  ,ِٔ -ْ: (دكتكراه)عزمي محمد عٌياؿ, 
, كتعٌقبات الشاطبٌي النحكٌية كالصرفٌية البف عصفكر في المقاصد ُُ -ُ: (هادكتكر )الحسيف عبد اهلل 
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 ما كخير المكافقات في األصكؿ, كاالعتصاـ, كالمقاصد الشافية, كاألصكؿ في العربٌية,
 لمفيـ ؽفيتً  منذ أزؿ ))لـ(: االعتصاـ) كتابو مقدمة في ىك قالو ما ةالعمميٌ  توشخصيٌ  يبيف
و, عقمي  أقتصر لـ, كفركعو كأصكلو, كشرعيَّاتو عقميَّاتو في أنظر, طمبي العمـ شطر ككجِّ
 كًلد كسكف غرناطة, .(ُ)آخر(( دكف نكعان  أنكاعو مف أفردتي  كال, عمـ دكف عمـو  عمى منو
 الفقو, كألفت في ىذا جممة كتب منيا:ة المقاصد في و صاحب نظريٌ ؼ عنو أنٌ عيرً 

 لمفكر العالمي المعيد, الريسكنيٌ  أحمد, الشاطبيٌ  اإلماـ عند المقاصد نظرية -ُ
 .ـُٓٗٗ, اإلسالميٌ 

ا  -ِ عبد  ., الدكتكركتحميالن  ,كدراسةن  ,قكاعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبٌي, عرضن
  ـ.َََِ, اإلسالميٌ  لمفكر العالمي المعيد ,الرحمف الكيالنيٌ 

 ـ.ََُِالكريـ عبد السالـ محمد عبدقو, اإلماـ الشاطبٌي كمنيجو التجديدٌم في الف -ّ
 فاس مدينة في كالتكثيؽ, الدراسة ,الشاطبيٌ  بعنكاف: فضالن عف إقامة مؤتمر عالميٌ     

ـ. تناكؿ فيو ََُِ/ٓ/َِ -ُٗ , كداـ المؤتمر يكمي اهلل عبد سيدم بالمغرب, جامعة
 .(ِ) , كلغكٌية, كأصكلٌيةقرآنٌيةاتجاىات البحث عند الشاطبٌي كافة: الباحثكف 

 
 كتاب المقاصد الشافّية: -2
ة األخرل مف شيرة لدل الدارسيف؛ إذ لـ لـ يكتب لكتابنا ىذا ما كتب لشركح األلفيٌ      

, كقبؿ ىذا ىك مخطكط عمى الرفكؼ ال يقصده إال (ّ)ـََِٕتعرفو المطابع حتى سنة 
كيًشؼ أٌنو كنز معرفٌي  ةالعمماء كالباحثيف, كبعد أٌف ظير الكتاب بأجزائو العشر ة مف القمٌ 

                                                                                                                                                                      

ة التي ال يسع , كجممة مف الدراسات األصكليٌ ُِ -ُٗ: (ماجستير) الشافية, سمطاف بف محمد المطرفيٌ 
 ذكرىا.لالمجاؿ 

 .02: الهللي عيد بن سليم: تحقيقاالعتصام, الشاطبّي,  (0)
                 عمى الرابط: (المجمس العمميٌ ) في المكقع األلكتركنيٌ  شرت مقررات المؤتمرني  (ِ)

http://majles.alukah.net/t61835/  
, كلمكتاب طبعة أخرل, ـََِٕ, قبؿ عياد الثبيتيٌ  .طيبع الجزء الثالث منو منفردنا بتحقيؽ: الدكتكر (ّ)

ـ, )ستة أجزاء(, كلـ َُِِلبناف, تحقيؽ: محمد السيد عثماف,  -دار الكتب العممٌية, بيركتىي طبعة 
  نعتمدىا؛ ألٌنيا طبعة تجارٌية غير عممٌية مميئة باألخطاء.

http://majles.alukah.net/t61835/
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أك ىك كما قاؿ عنو بعض مف ترجـ لحياة الشاطبٌي:  ,ة كافةيكاد يتخطى شركح األلفيٌ 
))شرحو الجميؿ عمى الخالصة في النحك في أسفار أربعة كبار. لـ يؤلَّؼ عمييا مثمو بحثنا 

لما  ؛صفناه بالمكسكعة المغكٌيةرح مستفيض ال نجانب الصكاب إف ك . كىك ش(ُ)كتحقيقنا((
فيو صاحبو مف معالجات آلراء ابف مالؾ كمناقشات ليا كآلراء الكثير مف العمماء, فيك  ـى رق

كسار  .العمماء السابقيف لو إال كقتميا بحثنا كبٌيف الكجكه المحتممة فييا كآراء لـ يترؾ مسألةن 
إلى التكسع كاالستفاضة في لـ يقصد في تأليفو االختصار, بؿ عمد  ؛ ألٌنوعمى ىذا المنيج

نيا في قكلو: ))أحدىا: أف كاضعو لـ يضعو لمصائـ عف ىذا العمـ ألسباب بيٌ  ؛الشرح
جممةن, كلك قصد ذلؾ لـ يضعو ىذا الكضع؛ إذ كثيره منو مبني عمى أخذ الفكائد كالقكاعد 

الغامضة, كالمبتدئ ال يميؽ بو ىذا التعميـ كال  كالشركط مف التمثيالت كالمفيـك كاإلشارة
يسيؿ عميو قصد اإلفادة... كالثاني: أف الناظـ لـ يقتصر في كثير مف ىذا الكتاب عمى 

رجيح, بؿ نبَّو عف ذكر الخالؼ كاإلشارة إلى التٌ  يشكبو تعميؿ, كال أضربى  ممجرَّد النقؿ الذ
لى أٌف لبسط العمؿ فيو مكضعنا, كلإلدالء عمى التعميؿ, كرمز إلى األخذ بالدليؿ, كأرشد إ

بالحجج كفضؿ القضايا بيف المختمفيف فيو مجاالن ميتسعنا؛ فمذلؾ بسطتي فيو مف المآخذ 
كميٌ  ة ما يسكغ أف يقع تعميالن لمسائمو, كأكردتي فيو مف التنبيو عمى الخالؼ في ة العربيٌ الحي

ة كالقكانيف أف فيو مف القكاعد الكيميٌ المسائؿ المكردة فيو ما كسعني إيراده ... كالثالث: 
العاقدة ما ينبغي بسطو كال يسع اختصاره, فمك قصد قاصد اختصار الكالـ عمييا أك اكتفى 

غفاالن لما تأكد طمبو كبسطو منو.  بالنظر األٌكؿ فييا كاف إخالالن بمقصد الشرح, كا 
, كالرابع: أف تعكيمو عمى اإلشارة بالتمثيؿ, كعقد الضكابط بيا, ك  االتكاؿ عمى المفيـك

كاإلتياف بالعبارات الغامضة المعاني ما يدؿ  عمى أٌف صاحبو قصد أف يشترؾ في الٌنظر 
متي العبارة ما تحتممو في باب المفيـك كالمنطكؽ, كخدمتييا فيو الشادم كالمنتيي, فمذلؾ حمٌ 

ى أصكؿ العمـ... ة, كعرضتيا عميٌ أمكف, كتتبعتي قكاعديه الكيم باالعتراضات كاألجكبة فيما
في البحث كتحقيؽ المسائؿ, كالتأنيس  -اهلل عنيـ رضيى  – فيو مسمؾ شيكخيٌ  كقد سمكتي 

يراد اإلشكاؿ((  .(ِ)بالتنظير, كالتنقير عف دفائف المفظ, كبتتب عو بقدر اإلمكاف, كاالعتراض كا 

                                                           
 .ِٖجفاف: ت, الشاطبٌي, تحقيؽ: محمد أبك األاإلفادات كاإلنشادا (ُ)
الشاطبٌي, تحقيؽ مجمكعة باحثيف, جامعة أـ القرل, المقاصد الشافٌية في شرح الخالصة الكافية,  (ِ)

ََِٕ :ٗ /ْٖٓ- ْٖٕ. 
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منيـ,  قميؿـ يستفد منيا الباحثكف إال , لاىذه المكسكعٌية التي كٌضحيا كبٌينيا صاحبي    
فركٌزكا عمى بياف الخطاب النحكٌم في المقاصد كأىممكا الخطاب الداللٌي, كالتداكلٌي, 

 :كالتنظير المعجمي كذلؾ, كمف الدراسات التي بحثت في المقاصد
 بف عبدالرحمف: إعداد الشافية, المقاصد في الشاطبيٌ  عند ةاإلجماليٌ  ةالنحكيٌ  األدلة -ُ

 . ـََِِ القرل, أـ جامعة الطمحي, اهلل ضيؼ بف مردد
, جباريف عدناف محٌمد, الشافية المقاصد في الشاطبيٌ  اإلماـ عند النحكمٌ  التحميؿ -ِ

 اليرمكؾ جامعة, دكتكراه أصمو في كىك, ـَُُِ, األردف, الحديث الكتب عالـ
 .ـََِٗ ة,العربيٌ  المغة قسـ اآلداب, كمية ,( األردف إربد,)

 الخالصة شرح في الشافية المقاصد كتابو في الشاطبيٌ  عند النحكمٌ  التفكير جكانب -ّ
 .ـََُِ مؤتة جامعة دكتكراه, عٌياؿ محمد عزمي, الكافية

 عبد محمد. كتكردالمقاصد الشافية, ال كتاب في قراءة النحكم الخطاب أصكؿ -ْ
 ُّ: المجمد, حكليات اآلداب كالعمـك االجتماعٌية, جامعة الككيت, الخطيب الفتاح
 ـ.َُُِ ,ِّٕ:  العدد

 ,الكافية الخالصة شرح في الشافية المقاصد كتاب في النحاة عمى الشاطبي ردكد -ٓ
 .ـَُِِ الجامعة العراقٌية, ,كمية اآلداب ,خمؼ حمدأ ىشاـ

كالشاىد النحكٌم كالخالؼ  العربيٌ  كغيرىا مف الدراسات التي لـ تخرج عف دائرة النحك
 النحكٌم.

 



 
 
 
 
 
 



 نهّتحهيم انّنحىّيانمقارتح انّتذاونّيح 
 انمثحث األّول
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 انمثحث انثاني

 انمقارتح انتذاونّيح نإلشارياخ
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 همخصصاخنانمقارتح انّتذاونّيح 

 



 

     
 

 انمثحث األّول

 األعمال انهغىّيح انمثاشرج
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(( 
ّ
  لظنهم أّن  ؛غلى املىطقيين جب  ما دخل الع  وإه

 
 املػاوي ال ت

 
 ستوضحػرف وال ت

 هم فيها ضػفاء هاقصون  ,وهظرهم ,إال بطريقهم 
ً
 وتكلفهم, فترجموا لغة

 هم مؼحويين أنّ . وجػلوا تلك الترجمة صىاغة, وادغوا غلى الىّ 

 .((اللفظ ال مؼ املػنى 

 .901 :إلامتاع واملؤاوسة                                                    

 

 :توطئة

آليات التحميل  الكامن في داوليّ البعد التّ  فتعرّ ط البحث في ىذا الفصل عمى يتسمّ     
عمى افتراض أّن المقوالت الّنظرّية كالعمل الّنحوّي  ,ةالتخاطبيّ و ت, وأين تكمن قيمالنحويّ 

))ُتمثل أرضّية فكرّية وخمفّية اعتمدىا الّنحاة ويكمن فييا ُبعٌد تخاطبّي,  واإلعراب مواضعُ 
في وصفيم لمنظام المغوّي فاعتماد السماع أصاًل أّول من األصول الّنحوّية يستمزم الوقوف 

مّما يجعمنا نفترض أّن األسس النظامّية المخصوصة عند المقامات التخاطبّية الحقيقية 
م والمخاطب التي سيحرصون عمى تحديدىا ال يمكن أن ال تكون في عالقة وثيقة بالمتكمّ 

 .(ٔ)((وبأطر التخاطب

الذي يعني محاكاة العرب في  ,ىذه األبعاد ال تظير إال بمقاربة الّنحو بمفيومو الواسع     
عد أثر البُ بيان ودراسة العالقة بين األلفاظ في التركيب, و يم, كالميم والرسم عمى فنّ 

ىما  ةوصفو لنحو العربيّ وقد استشرف سيبويو بعدين في توجيو المعنى,  الخارجّي في
, و))مزج بينيما مزًجا متناسًبا متكاماًل. ففي كتابو صور متوافرة من واالجتماعيّ  المغويّ 

كذلك, صور ُمعِجبة من تجاوز الدائرة المغوّية الذاتّية, التحميل المغوّي الداخمّي, وفي كتابو, 
تتمثل في التفاتو إلى المعنى, وتنبو إلى السياق وما يالبسو من الظروف, والمتغيرات 

م, , من حال المخاطب, وحال المتكمّ ة التي تكتنف الموقف الكالميّ والمعطيات الخارجيّ 

                                                           
 .9ٙٔة, نرجس باديس: ة في المغة العربيّ المشيرات المقاميّ  (ٔ)
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لى العالقة بين المغة وحاجات وموقف الخطاب. وفي كتابو أيًضا, لمحات رائدة إ
لى أثر الدين في المغة((  .(ٔ)االجتماع, وا 

عمى  ةالمنسوج ,آليات التحميل النحوّي في المقاصديتجّسم ىذا المفيوم واضًحا في      
د والشكل الخارجّي لمتراكيب ال المنوال القائل: ))إّن االقتصار عمى البعد الّنحوّي المجرّ 

ة من استبطان وأّنو ال ُبدَّ لتحقيق ىذه الغايظام الّنحوّي لمغة دقيًقا لمنّ يقدم وصًفا شاماًل 
التراكيب والتجاوز عن ظاىر العالقات والنظر فيما يثوي وراءىا من معاٍن خفّية وعالئَق 

 ,(ٕ)إذا توقف التحميل عند ظاىر العبارة(( ,داللّية ال يمكن الوصول إلييا في أحيان كثيرة
 في متن الفصل. اوخصائصي ايلذي سنتبين سماتا

الذي يتحّدد بأّنو: حوّي, النّ  كز البحث في ىذا الفصل عمى مفيوم التحميلوقد ارت     
))تمييز العناصر المفظّية لمعبارة, وتحديد صيغيا, ووظائفيا, والعالقات التركيبّية بينيا, 

بعضيا عن بعض,  . وىو يقوم عمى تفريق العناصر المفظّية(ٖ)بداللة المقام والمقال((
بداللة الّسياقات القولّية والمقامّية؛ فيتمكن بذلك المتمقي من تتبع مساراتيا في إطار الّسياق 
المحيط بيا, فُتعّين أنماطيا, وخصائصيا, ووظائفيا, وما فييا من حضور, وغياب وتبّدل 

 في المفظ, والداللة, والوظيفة, والّرتبة.

الّنظم الذي يساورىا, والوظيفة التي تقوم بيا ىذه  ومن بعد نستطيع اكتشاف صورة    
وقف الدكتور. فخر الّدين قباوة التحميل الّنحوّي عمى مستويات وبناًء عمى ىذا  العناصر.

, وكيما تكتمل (ٗ)ثالثة؛ ىي: الّتحميل اإلعرابّي, والتحميل الصرفّي, وتحميل معاني األدوات
ُبّد من إضافة مستًوى رابع ىو المستوى الّتداولّي, دائرة الّتحميل, ويستوي عمى َسوقو؛ ال 

برازىا, وتعّرف الّسياقات المصاحبة لمقول.  الذي يعمل عمى كشف ظروف إنتاج القول وا 
                                                           

 . ٖٚٓ( : ) بحث , الدكتور. نياد الموسىة في كتاب سيبويوالوجية االجتماعيّ  (ٔ)
 محمد. الدكتور, آراءىم النحاة عمييا بنىي الت الكمّية لألسس تحميمّية دراسة النحويّ  الفكر ضوابط (ٕ)

 .ٖٙٚ/ ٕ: الخطيب الفتاح عبد
 .ٗٔ. فخر الدين قباوة: كتوردالالّتحميل الّنحوّي أصولو وأدلتو,  (ٖ)
 .ٙٔ -٘ٔ: نفسوينظر:  (ٗ)
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 تبًعا ألصحابيا, وىذا عائٌد إلى:وقد تختمف آليات التحميل النحوّي  

, الفقو والكالمو  القرآن, عموم إذ من الّنحاة من تتسع ثقافتو لتشمل وّي؛ثقافة النح -ٔ
ا عمى صب  نْ األّول واألخير مُ  حو, ويجعل وكدهومنيم من يكتفي بالتبحر بالنّ 

 الّنحوّية درًسا وتدريًسا. المدونات
أغراض مّية في المتون النحوّية, نظًرا إلى تتباين المادة العم ة.المدونة الّنحويّ  -ٕ

ومنيا متون بسط فييا عمماء  ,ةومنيا مدونات تعميميّ  ,مالءاتإالتأليف فمنيا 
, وتبًعا ليذا وشروح عمى المتون ...الخ حواشٍ ومنيا حو والمغة آراءىم, النّ 

     .فقوعمى وَ  لمادة العممّيةالّنحوّي ا الذي عالج اختمف آليات التحميل

آليات التحميل  كشف األبعاد التداولّية الكامنة في وسنسمط في ىذا الفصل جيدنا عمى    
 :وىي يات التي تؤدي وظيفة الكشف؛باالعتماد عمى الموج النحويّ 

أثر عناصر الخطاب )المتكّمم, المخاطب, السياق( في بناء القاعدة الّنحوّية الذي  -ٔ
 ال سيما الشاطبّي.و حاة برز جمي ا عند النّ 

 واإلبيام, واالستعمال القياس -النحوّية اتثنائيّ الاولنا في ىذا الفصل إعادة قراءة ح -ٕ
واسعة  خذت مساحاتحاة بكثرة وأاستعمميا النّ  والعمدة, التي والفضمة, والتعريف
 تبيين األبعاد التداولّية ليا. ا من ىذه القراءةورمن ,ات النحوّيةفي المدون
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 :الشافية النحوّي في المقاصد حميلتسمات ال  -1

حك العربٌي التي عيرضت في المدكنات يتجٌسـ مبحثنا ىذا في جممة مف قضايا النٌ      
حاة مف فمف النٌ  حكٌية, التي منيا المقاصد, كقد تباينت أساليب العرض ليذه القضايا,النٌ 

ـٌ ببياف األثر كالمؤثٌ  حكٌية, كمنيـ ر في األبكاب النٌ رٌكز عنايتو عمى الجانب الشكمٌي, فاىت
ف صكص, فبي  مف أضاؼ إلى ىذا عنايةن بالمنحى التكاصمٌي الذم تؤديو التراكيب في النٌ 

 ؛خاطب في تكجيو الكالـثر المي أك  ,ـ, كارتباطو بالمتكمٌ كالـ بالمحيط الخارجيٌ عالقة ال
 :(ُ)ىما ؛باتجاىيف رئيسيفاالتجاىات المسانٌية عندىـ  متتمث  ف

كرم لمنحك؛ أم: قضية ىك اتجاهه غمبت عميو العناية بالمنحى الصٌ  :كميٌ األكؿ: االتجاه الشٌ 
ؼ ىذا كيتكشٌ  عراب في نياية الكممات,كعالمات اإلٌم كأثره في التركيب, العامؿ النحك 

ة, كذلؾ في اعتماده عمى رامة المنطقيٌ االتجاه في النحك العربٌي بحضكر ))سمة الصٌ 
التقدير, كتصنيؼ التراكيب إلى الكاجب كالجائز كغير الجائز, كما إلى ذلؾ, كيكصؼ ما 

أك بتأكيمو تأكيالن قد يصؿ إلى  يخرج عف القكاعد المتعارؼ عمييا بأنو شاذه ال يقاس عميو,
ة. بيد أٌف و مف باب الضركرة الشعريٌ , أك تسكيغو عمى أنٌ ؼ كالتزٌيد في النٌص درجة التعسٌ 

ف حضكر االتجاه اآلخر في دراسة فتبيٌ  ؛(ِ)حاة كٌميـ((ىذا الحكـ ال ينسحب عمى عمؿ النٌ 
أف استعماؿ المغة عند عمى  ىذا االتجاه بينيى ك  :التكاصميٌ االتجاه حك العربٌي, الذم ىك: النٌ 

و ال يكجد الكالـ إال في سياؽ تكاصمٌي حاة إلى أنٌ العرب كاف مصدر التقعيد, كقد تنبو النٌ 

                                                           
 .ُُٓينظر: المنكاؿ النحكٌم العربٌي, قراءة لسانية جديدة, د. عز الديف المجدكب:  (ُ)
 .ٓاستراتيجيات الخطاب:  (ِ)
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ؿ حصٌ الفائدة تي  , ))كمعمـك أفٌ (ُ)حاة اإلفادة شرطنا لمكالـاجتماعٌي, كمف أدلة ىذا اشتراط النٌ 
 .(ِ)مختمفة مف طرؽ المفظ(( باستعماؿ كجكه متفاكتة مف التراكيب كبكيفيات

جممة مف  جٌسما متباينيف منفصميف عف بعضيما, بؿ إفٌ تكىذاف االتجاىاف لـ ي   
الغرض مف  كما ىذا إال ألفٌ  .ؾكىنا اذج مف ىناحكٌية قد اشتممت عمى نمالمدكنات النٌ 

فالنحك في  ؛(ّ)االحتراز عف الخطأ في التأليؼ كاالقتدار عمى فيمو كاإلفياـ بو ,حكالنٌ 
 ,كالتثنية ؛كغيره ,إعراب مف تصرفو في العرب كالـ تمٍ سى  انتحاء ىك))مفيكمو الكاسع 

 ليس مف ليمحؽ ,ذلؾ كغير ,كالتركيب ,كالنسب ,كاإلضافة ,كالتكسير ,كالتحقير ,كالجمع
ف بيا فينطؽى  ,الفصاحة في بأىميا ةالعربيٌ  المغة أىؿ مف ف ؛منيـ يكف لـ كا   بعضيـ شذ   كا 

كبحسب عبارة الشاطبٌي ىك: ))عمـه باألحكاؿ كاألشكاؿ التي بيا تدؿُّ  ,(ْ)إلييا(( بو دٌ ري  عنيا
كييعنى باألحكاؿ كضعي األلفاظ بعضيا مع بعض في تركيبيا  ,ألفاظ العرب عمى المعاني

لمٌداللة عمى المعاني المرك بة, كيعنى باألشكاؿ ما يعرضي في أحد طرفي المفظ أك كسطو 
 , كقد يككف(ٓ)أك جممتو مف اآلثار كالٌتغييرات التي بيا تدؿُّ ألفاظ العرب عمى المعاني((

ى طبيعة المادة المدركسة؛ فيناؾ مادة تتعٌمؽ بالمنحى إل ىذا الترابط بيف االتجاىيف عائدنا
االستعمالٌي التكاصمٌي, نحك: أمف المبس كاإلفادة, كىناؾ مادة نحكٌية ترتبط بالمنحى 

 مسالؾ العٌمة كأنكاعيا, كمكاضع فتح ىمزة)أٌف( ككسرىا.الٌصكرٌم, نحك: 

ىماؿ ه كاحد ك حك العربٌي عمى اتجافال يمكف اقتصار النٌ       االتجاه اآلخر, كنعتقد أٌف ا 
سبب بقاء النحك العربٌي ًعممنا قارنا في مسالؾ المسانٌيات ميما تبدٌلت النظرٌيات,  ىذا ىك

 كالـ ابف جنيٌ  كتغٌيرت كاستجٌدت. كنمحظ سمة الشمكلٌية في النحك العربٌي حاضرة, في

                                                           
 ,, كمغني المبيبٕٓق( تحقيؽ: محمد عمي النجار: ِّٗينظر: الخصائص , أبك الفتح ابف جني)ت (ُ)

 .ّٕٓق(, تحقيؽ: مازف مبارؾ: ُٕٔابف ىشاـ األنصارٌم )ت
 .ٔاستراتيجيات الخطاب:  (ِ)
 .ِٔينظر: البحث النحكم عند األصكلييف, مصطفى جماؿ الديف: (ّ)
 .ٖٔالخصائص:  (ْ)
 .ُٖ -ُٕ/ ُالمقاصد الشافية:  (ٓ)
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ز المنحى , كذلؾ برى كالتركيبٌية, ةكالصرفيٌ  ,ةالمباحث الصكتيٌ  المذككر؛ فقد بٌرز في تعريفو
ا, كمنو التعميميٌ  ة مف الغاي؛ فكاف حاضرنا في تحديده ىذا التداكليٌ البعد  نكتشؼ أفٌ  كاضحن

 يتأكد بيذا .ة تكاصمٌية حكمتيا ظركؼ الحياةما ىي غايتعمـ العربٌية كعمكميا كأساليبيا إنٌ 
إذا ما استحالت المغة يتحقؽ ىذا المعنى )) ,ة مبنىنظريٌ ة معنى ك النحك العربٌي نظريٌ  أفٌ 

 .(ُ)ب في مكافو كزمافو يتحٌدداف بالقكؿ((أقكاالن منجزة يكجييا متكٌمـ إلى مخاطى 

و باالعتماد عمى كشؼ سو صاحبي ا أسا نحكي  فشممت خطابن  يد الدراسةمدكنتنا قً  أٌما    
العربٌية الفصيحة  تراكيبغايتو محاكاة ال كأٌنو عمـه  الجانب االستعمالٌي لمنحك العربٌي,

ا مكىك غرض قمٌ ف كالخطأ في كالمو. ـ مف المحكيما يبتعد المتكمٌ  ؛كالنسج عمى منكاليا
ف بركز يتبيٌ ك  ؛المقاصد أك تمؾ التي سبقت تأليفوييذكر في المدكنات النحكٌية التي عاصرت 

حك يحتكم عمى نكعيف مف النٌ عمـ ىذا الجانب بقكؿ الشاطبٌي في الكالـ عمى النحك: ))
الكالـ: أحدىما: إحراز المفظ عند التركيب التخاطبٌي لإلفادة عف التحريؼ كالزيغ عف معتاد 

أف يينصب أك  العرب في نطقيا كما كقع عميو كالميا, حتى ال يرفع ما كضعيوي في لسانيـ
لميتكم ـي فيو ... بؿ يجرم في ذلؾ عمى مييع نطقيـ, كمعركؼ تكاضعيـ. فإف كاف اييخفض

ف كاف  مم ا قد تقدمت العرب لمٌتكمـ بو, كحفظ عنيـ لـ ييحرفو عٌما نطقكا بو, أك تكم مكا بو كا 
مكا بو كلـ يبمغنا, يـ لـ يتكٌممكا بو, أك تكمٌ ا ألنٌ مٌما لـ ييحفظ عنيـ مف التركيب النُّطقي, إمٌ 

ا... كىذا النكع ىك المقصكد مف  ا كلـ يبمغ بعضن عمـ النحك,... كالنكع الثاني: أك بمغ بعضن
العرب في كالميا  التنبيو عمى أصكؿ تمؾ القكانيف كعمؿ تمؾ المقاييس كاألنحاء التي نحت

كتصرفاتيا, مأخكذنا ذلؾ كمو مف استقراء كالميا, كىذا النكع متمـ كليس بكاجب, كال ىك 
 .(ِ)المقصكد مف عمـ النحك((

                                                           
 .ُٓٗالمشيرات المقامٌية:  (ُ)
 .َِ- ُٗ/ ُالمقاصد الشافية:  (ِ)
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ا لحقيقة المغة كنظاميا, جعؿ محققيو يركف ا كاعين نحكي   حميالن تقاصد الشافية حكل الم       
 ىذا التحميؿ, كبإمكاننا إبراز مالمح (ُ))) شرح عمى غير المعيكد مف شركح األلفية((: وأنٌ 

 في المقاصد باآلتي بيانو:

فمـ تكف الغاية  ,كٌم في المقاصد بالكسـ التعميمٌي كالعمميٌ ر النحيفكتيتسـ ال  -ُ
الدافع الكحيد لتأليؼ المقاصد, إذ كاف لممنحى العممٌي كالمطارحة ة ىي التعميميٌ 

ا مف قكؿ الشاطبيٌ  الفكرٌية حضكره بارزه  : ))أنا في قصد التأليؼ, يتبدل ىذا كاضحن
ا عالـ طالب لممزيد في عممو, كاقؼ مف أدب أعرؼ أٌف الناظر فيو أحدي ثالثة: إمٌ 

, آخذ العمماء عند مٌده كرسمو, مكقفه أف  كؿ البش ر سكل األنبياء غير معصـك
مٌ  ... كا  , فممثؿ ىذا بثثت فيو ما بثثتي ا بالعذر في المنطكؽ بو مف الخطأ كالمفيـك

شكؿ كالنفكذ فيما قصد أفي بياف ما قصد ك متعمـ يرغب في فيـ ما حص ؿ, كيسعى 
 .(ِ)((الميالي كاألياـكأٌمؿ, فألجؿ ىذا حالفت عناء 

باألساس ىك العناية بكالـ العرب ثـ التفكر كالقياس  عمؿ النحكمٌ  أفٌ  يرل الشاطبيٌ  -ِ
لمسماع مف  قاؿ: ))إٌف القياس عند أىؿ المساف تابع غير متبكع, أم تابعه  ,عميو

العرب, فالسماع ىك الحاكـ عمى القياس, كليس السماع تابعنا لمقياس, فال يككف 
كرة: ))أٌما السماع قاؿ في الكالـ عف تككيد النك  ,(ّ)القياس حاكمنا عمى السماع((

و يشمؿ المنع ما أفاد كما لـ يفد عند نحاة كمٌ فمـ يأًت منو ما يشفي غمة, كليذا 
البصرة, فإٌف الفائدة عندىـ ليست ىي المانعة فقط, بؿ ثىـ  عندىـ أمر آخر زائد 

أف يعتمد  , فإذا كاف الكضع لـ يتبيف استمراره لـ يصحٌ عميو, كىك الكضع العربيٌ 
عمى مجرد الفائدة فيو, كما لـ يعتمدكا عمييا في نعت النكرة بالمعرفة, كبالعكس, 

صؿ عظيـ ال أ ,(ْ)فسر(كقفكا ثـ قؼ حيث قكؿ إماـ الصنعة ) فميعمـ الناظر أفٌ 

                                                           
 .ُٗ/ ُ, مقدمة المحقؽ: المقاصد الشافية(ُ)
 .ّ/ ُ :نفسو (ِ)
 .َُْ/ّنفسو:  (ّ)
 .ِٔٔ/ ُالكتاب:  (ْ)
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جد تككثيرنا ما  كالـ العرب عممنا, كأحاط بمقاصده. الفيـ إال مف قتؿى  يفيمو حؽٌ 
المتأخريف يعتمدكف عمى أشياء ال يعتمد عمى مثميا المتقدمكف ابف مالؾ كغيره مف 

, أك عمى حصكؿ دجر   عمى قياس مي الذيف البسكا العرب, كعرفكا مقاصدىـ, اتكاالن 
كاف,  ظر في قياسو إفٍ النٌ  ماع, ثـٌ الفائدة أك غير ذلؾ. كالصكاب االستناد إلى السٌ 

 .(ُ)ال العكس((

ا لمحاكالت طبع النحك العربيٌ ا نقدي  نتممس في ىذا النصِّ فكرنا نحكي         بالطابع  ا رافضن
مف كشؼ عف حقيقة  لولما  ؛حكلمنٌ  ماع أساسنا لمبناء الفكرمٌ , عادنا السٌ المنطقيٌ  القياسيٌ 

جعؿ الكصؼ  في , كنساير الشاطبيٌ م تصالح عميو المتكممكف األكائؿالذ الكضع المغكمٌ 
 نٌظارنو تنبثؽ تحميالت أساس النظريات المسانٌية عاٌمة كم نراه أساس القاعدة؛ بؿ المغكمٌ 

قاعدة أك نظرٌية ال تمتح آراءىا مف االستعماؿ المغكٌم ىي  ٌف أمٌ , كا  يـتنظيراتك  المسانيات
 .نظرٌية أجنبٌية عف المسانيات

اا مف ىن       ؛ إذ يعتمد في لمبحث التداكليٌ  صار ىذا النكع مف التفكير النحكٌم صالحن
, كليس تعممة فعالن في الكالـعمى ما قر  في المغة العربٌية مف تراكيب مس القكاعدتقعيد 

نحكٌم, كما نجده عند  حكٌم في خمؽ نمكذج افتراضيٌ فرضيات ذىنٌية, تعتمد عمى قدرة النٌ 
, سيبكيو, نحك, قكلو: ))كىذا  زعـ , كقكلو: ))كلكفٍ (ِ)((لؾ ؿى أمثٌ  أف أردتي  كلكفٍ  ميحاؿه

نٌما... بو يمٌثؿ تمثيؿه  أنو الخميؿ  .(ّ)نصًبو(( كجوي  لؾى  ًلييٌبيفى  ذيًكر كا 

كال يمكف  ,ة األخرلالمسانيٌ  مستكياتينفرد كينماز مف ال حكأٌف النبف الشاطبٌي آم -ّ
عف البحث  يختمؼي  )الداللٌي( فالبحث المغكمٌ  ؛ا عنو فيوإدخاؿ ما يراه أجنبي  

 , الذمالنحكٌم المبثكث في المقاصد التحميؿكىذا الفصؿ كاف حاضرنا في  حكٌم,النٌ 
))كالـ النحكٌم في المغة خركج منو  منيا قكؿ الشاطبٌي: ؛كصنصيتبيف مف جممة 

                                                           
 .َِ/ ٓالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ََّ/ ُالكتاب:  (ِ)
 .ِّْ -ِّّ/ ُنفسو:  (ّ)
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, (ُ)عف صناعتو إلى ما ليس منيا, كىك في المخاطبة التعميمٌية غير صكاب((
تيا إال في حالة الشرح لممتكف فالنحكٌم ليس لو التعرض لمعاني الكممات كدالال

ا كجدناه كثيرنا ما يميؿ إلى كما ىك الحاؿ عند الشاطبٌي كشراح األلفٌية؛ كلذ النحكٌية
, قاؿ: ))كالميـ )أم (ِ)ة لكثير مف األلفاظالمعاني المعجمٌية كاالستعماليٌ  إبانة

عمى النقؿ النحاة( في معاني األلفاظ في الغالب إٌنما يعرض ليـ مف بناء القكانيف 
ما يتكمـ النحكٌم المغكٌم, أك ألٌف كالميـ في ذلؾ يجرم مجرل ضبط القكانيف... كقمٌ 
افي معاني المغة عمى غير ىذيف القصديف, إال أف يتصدل لغكي   كشراح  ا محضن

 .(ّ)شكاىد سيبكيو كأمثمتو كما جرل مجرل ذلؾ((
ا النحكمٌ  التحميؿحك في االرتباط بيف أصكؿ الفقو كالنٌ  زبر  -ْ  ؛في المقاصد كاضحن

في كتابيو  عند الشاطبيٌ  ؼرً م عي ذال ,كيتحقؽ ىذا االرتباط بػ)مبدأ المقاصد(
 ككاف ىذا المبدأ حاضرنا في خطابو النحكٌم, األصكلييف )المكافقات كاالعتصاـ(,

, كقصد ـ, كقصد العربلناظـ, كقصد المتكمٌ قصد ا مىع في المقاصد ـفتكمٌ 
))تيفضي إلى المحافظة عمى سالمة البناء  :المقاصد النحكٌيةكمراعاة . (ْ)النحاة

النحكٌم في الصناعة النحكٌية بحيث تسمـ مف التعارض كالتناقض في جزئياتيا 
ككمياتيا, بما يحقؽ صحة االستدالؿ عمى األحكاـ, كصحة االحتجاج لممذاىب 

 تتسؽ مع مراعاة المذاىب الفاسدة التي ال ة المختمفة, كالترجيح بينيا, كردٌ النحكيٌ 
معرفة األحكاـ الشرعية كاجبة باإلجماع... فالبيد  )), كىذا نابع مف أٌف (ٓ)المقاصد((

كالنحك كالتصريؼ, كما  كمعرفة األدلة تتكقؼ عمى معرفة المغة ...تيامف معرفة أدلٌ 
الكاجب المطمؽ, كىك مقدكر لممكم ؼ, فيك كاجب, فإذف معرفة المغة  ىيتكقؼ عم

                                                           
 .    ُٗٓ/ ّ, كَْٕ/ِ, كينظر:  َْٓ/ُالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ّٖٓ/ ّ, كِّٕ/ُينظر: نفسو:  (ِ)
 .َْٓ/ُنفسو:  (ّ)
, ِٖٔ, ِٕ/ ٓ, ُٔٔ, َْٗ, ْْٓ/ْ, ّّٗ/ْ, ّّْ, َُِ, ّٓ,ِِ, ٗ/ُ: نفسوينظر:  (ْ)
ٔ/ُْٓ ,ُْٗ. 
 .ٗاألدلة النحكية اإلجمالية في المقاصد الشافية:  (ٓ)
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في المقاصد )مقاصد الشريعة, كمقاصد البحث ييعٌد ك  .(ُ)((كالتصريؼ كاجبةكالنحك 
عف  الكشؼاألصكلٌي  كلكجٌية لعمـ أصكؿ الفقو؛ فغايةتممف األسس االبس القرآف(,

بمعرفتو األصكلٌية في تكظيؼ  الشاطبيٌ  , كقد انتفعالمقاصد كاألىداؼ الشرعٌية
ا جديدنا لـ يمتفت إليو  فعيٌد ىذا في مسالؾ النحك, المقاصد معظـ النيحاة قديمنا فتحن
 أك حديثنا.

ز الشاطبٌي بيف ثنائية األصؿ )األصؿ القياسٌي كاألصؿ االستعمالٌي(, في ام -ٓ
ٌي لمبناء سياقمكاضع كثيرة مبثكثة في متف المقاصد, أبرزىا تمييزه بيف األصؿ ال

المدكنات النحكٌية بحسب في , كىك تمييز لـ نجد نظيره (ِ)كاألصؿ االستعمالٌي لو
ا قكلو في العمـ ذم الغمبة: ))مف بيف سائر ما ينطمؽ عميو االسـ  عممنا, كمنو أيضن

فحقيقة األمر فيو  ,كزيدو كعمرك ,حتى يصير في عداد األسماء األعالـ المحضة
ؼ بأداة , كأٌما في األصؿ القياسٌي فيك مف المعرٌ و عمـ في األصؿ االستعماليٌ نٌ أ

 .(ّ)التعريؼ((

 تجعمفؽ ىذا النسؽ, التراكيب المغكٌية عمى كى  معايرة ـ يتضح لنا أفٌ مٌما تقدٌ       
)الشكمٌي, كالتكاصمٌي(,  دكنة تأسيسٌية لمخطاب النحكٌم المازج بيف االتجاىييفالمقاصد م

 ا.الحديثة بمختمؼ مدارسيا, كاتجاىاتيكىك الخطاب األكثر نفعنا لممقاربات المسانٌية 

 

 

  

                                                           
 -ُّٔق(, عمؽ عميو: محمكد سميماف ياقكت: ُُٗاالقتراح في عمـ أصكؿ النحك, السيكطي)ت (ُ)

ُْٔ. 
, كىناؾ نماذج أخرل ليذه الثنائية سنعرض لنزر منيا في ُِٓ -ُُٕ/ ُالمقاصد الشافية: ينظر:  (ِ)

 ىذا المبحث كنزر في مبحثو آخر.
 .َٖٓ/ ُ: نفسو (ّ)
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 النحوّي: ليات التحميلالتداولّي آل المنحى اإلجرائيّ   -2 

ا جمسي فيمكف تممُّ  ؛في المقاصد أما انعكاس ىذا الفكر عمى المنحى اإلجرائيٌ     ا ي  و كاضحن
 لمغة, عناية كبيرة بالجانب التخاطبٌي االستعماليٌ  مف المسائؿ كالقضايا, بٌرزت عصبةفي 
 : بيانو عمى النحك اآلتي ىانكرد

 :في دائرة الخطاب المعرفةفاعمّية االسم   -2-1 

نو الكممات في التراكيب تتضمٌ  ـ مقكلة التعريؼ عند الدارسيف قديمنا كحديثنا بماتتقكٌ      
مٌما رسخ في الكممات  بما تيحيؿ عميو ىذه نظرنا إلى المعرفة الميسبقة ؛تداكليٌ  بعدو مف 
التداكلييف باالفتراض الميسبؽ, كىك))شيء يفترضو  المتخاطبيف, كىك ما عيرؼ عند أذىاف

يس في لاالفتراض الميسبؽ مكجكد عند المتكمميف, ك  فٌ إلمتكمـ يسبؽ التفكه بالكالـ, أم ا
و معمـك أنٌ  المخاطب عمى أساس مٌما يفترض سمفناـ حديثو إلى يكجو المتكمٌ ف, (ُ)الجمؿ((

النافذة مفتكحة, كأف ىناؾ  أفٌ  سمفنا ما فيًرضأغمؽ النافذة. ف لو, فإذا قاؿ شخص آلخر:
ىذا مكصكؿ بسياؽ  المخاطب قادر عمى الحركة, ككؿُّ  يدعك إلى إغالقيا, كأفٌ  اسكغن م

 .(ِ)ـ بالمخاطبلمتكمٌ الحاؿ, كعالقة ا
ة مستمدٌ  مف االفتراضات المسبقة رصيدنا خطابو  ألمٌ  أفٌ ( Fineman فينيماف) رلكي    

ت كىذه االفتراضا ,الحاؿ, كالجزء المكتمؿ مف الخطاب ذاتوة, كسياؽ مف المعرفة العامٌ 
 المسبقة المصاحبة ألمٌ  ضمف رصيد االفتراضاتفي , ك ة الخطابـ عمميٌ في تزايد مع تقدٌ 

 .(ّ)مجمكعة مف المسممات الخطابية مقىخطاب, تي 
ـى  حتيجاي قد ك       المناطقة تفسير طبيعة اإلحالة في  إلى مفيـك )االفتراض( حينما را

, نحك: األعالـ, كاألكصاؼ  األلفاظ المخصكصة التي تحيؿ عمى عناصر خارج النصِّ
 .(ْ)العيني ة

                                                           
 .ُٓالتداكلية, جكرج يكؿ, ترجمة: قصي العتابي:  (ُ)
 .ّٓينظر: االقتضاء كانسجاـ الخطاب, ريـ اليمامي:  (ِ)
 .ٕٗتحميؿ الخطاب: ينظر:  (ّ)
 .ْٕمحاضرات في فمسفة المغة:  (ْ)
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ٌي: إٌف ))اإلخبار عف الشيء بقكؿ الشاطب في المقاصد الشافية ىذا االفتراض استبافك    
بو فائدة. فإف قمت: تكمـ إنساف, ا عف معرفة ذلؾ الشيء. فإذا قمت: تكٌمـ زيده, حصمت ثانين 

و غير ر بو, أم ا اإلنساف فإنٌ خبً أركؼ لدل المتخاطبيف, ف؛ ألٌف زيدنا مع(ُ)لـ ييفد شيئنا((
 حالةه  المعرفةى  أفٌ  ح ىذا النصُّ يكضِّ ك  ؛ ألٌنو غير مفيد,بو الكالـ معمـك ليما, فمـ يصحٌ 

 ب.ـ كالمخاطى لـ تتحقؽ انقطعت حمقة التكاصؿ بيف المتكمٌ  سابقة لمكالـ, إفٍ  ةه ذىنيٌ 

فقد تحصؿ الفائدة أحياننا بالنكرة, إف كانت عاٌمة  ,كلكف ىذه المسألة ليست قطعٌية    
صة, نحك قكلنا: تكٌمـ إنساف في السكؽ بكالـ حسف. فنمحظ كسـ ىذا القكؿ غير مخصٌ 

ينقؿ صكرة حادثة, يفيد عند  كالـ بالفائدة بناءن عمى العمـك المصاحب لمكالـ, فيك
 العمـ بيذه الحادثة. -عمى العمـك-المخاطب 

))مكضكع  :كمف المعارؼ التي يعتمد استعماليا االفتراضات المسبقة )العمـ(؛ إذ ىك      
ـ الغيبة تعتمد عمى االفتراضات الكامنة في ذىف المتكمٌ ك , (ِ)في أصمو لذم الغيبة((

, قائـه باألساس عمى اعتبار أٌف زيدنا معركؼ ميسبقنا عند ناجحه  , فقكلنا: زيده بكالمخاطى 
 .المتخاطبيىف

ـي  ؼرِّ كعي       طالؽ . إف  ىذا اإل(ّ)ى مطمقنا((ف المسم  و: ))اسـ يعيٌ بأنٌ  في المقاصد العم
كذلؾ ىي ب, ك عمؿ لمغائب, كلممخاطى جعؿ دائرة االستعماؿ كاسعة غير محددة, فالعمـ يست

ف ما تيعيٌ ))فأنت ترل أٌف سائر المعارؼ غير العمـ إنٌ بأداة تعريؼ أك اإلضافة ةغير مقيد
ع تو أف كضً ت بالكضع األٌكؿ ليا, بخالؼ العمـ فإٌف خاصٌ ياتيا بقيد, كذلؾ القيد ثابميسمٌ 

برازه عف غيره, مطمقنا مف غير تقييد بحاؿ مف األحكاؿ . يتبيف (ْ)((أكالن لتعييف مدلكلو, كا 
كبيذا اختمؼ عف المعارؼ  ,أٌف العمـ مقكلة ال تتغير بتغيرات االستعماؿ مف كالمو ىذا

                                                           
 .ُِْ/ ُالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ِٔٓ/ُنفسو:  (ِ)
 .ّْٖ/ُ: نفسو (ّ)
 .ُّٓ/ُ: نفسو (ْ)
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فيك مف الصراحة في سكاء, ال لتستعمؿ معرفة أك نكرة عمى ؛األخرل التي كضعيا الكاضع
تكصيؼ, فحينما نقكؿ: زيده ناجحه,  تحديد صاحبو كتعيينو, بقدر ال تككف بنا حاجة إلى أمٌ 

   ب.ـ كالمخاطى عند المتكمٌ  امعركفن  (زيده )أف يككف  البيد  

 ؛يا في الدخكؿ عمى األسماءكظيفتي  ؿ( التي تختٌص اييعر ؼ باألداة ) كمف المعارؼ ما   
ى يسمٌ كتشير أداة التعريؼ إلى ما االستعمالٌي, فتنقميا مف أصميا المنككر إلى التعريؼ 

كظيفة اإلشارة إلى معمكمات التنكير  يؤدم في حيف, )افتراض مسبؽ( بالمعمكمات السابقة
 :ح ىذا في قكلناكيتض, ـ بعدي ة, لـ يكضحيا المتكمٌ إلى كحدات لغكيٌ  :أم ؛الحقة

 .أف يخبر بيا( مخاطبالإشارة إلى معمكمة الحقة يتكقع ..)في حديقة المنزؿ شجرة -
 .(عند المتكٌمـ كالمخاطب .)إشارة إلى معمكمة سابقةالشجرة ميثمرةكانت  -
؛ فيبني فيمو لمعنى السياؽ عمى ترتيب معيٌ  خاطبالم فٌ داللة عمى أ اكفي ىذ    

كالتنكير عمى العكس  ,باألمر مخاطىبـ مف عمـ الفالتعريؼ يعتمد عمى ما يفترضو المتكمٌ 
أمر  , أك ال يعرؼ أم  اعنيا شيئن  مخاطىبال يعرؼ ال التي مكراأل فيككف في  ,مف ذلؾ

 .(ُ)اـ أيضن ال تككف معركفة عند المتكمٌ كقد  ,بيف أمكر عديدة مف رادالم ىك منيا
 ىي: ؛كأداة التعريؼ ثالثة أنكاع

ٍمنىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى تعريؼ العيد, كىك قسماف: عيد حسٌ  - ٌي, نحك قكلو تعالى: ﴿كىمىا أىٍرسى
ى ًفٍرعىٍكفي الر سيكؿى﴾ )المزٌ  (, كعيد عممٌي )ذىنٌي(, نحك ُٔ, ُٓؿ مً رىسيكالن فىعىصى

 (.ًَْإٍذ ىيمىا ًفي اٍلغىاًر﴾ )التكبة قكلو تعالى:﴿
﴾ )العصر - ٍسرو ٍنسىافى لىًفي خي  (.ِتعريؼ الجنس, نحك قكلو تعالى: ﴿ ًإف  اإٍلً
 .(ِ)تعريؼ الحضكر, نحك: ىذا الرجؿ -

؛ أم: ة, ىك )العيد الذىنٌي(ؿ( التعريفيٌ اكاحد مف أنكاع ) لتداكلٌي بنكعو ـ البعد اكيتقكٌ 
, كأف يككف بيف ما إف يينطىؽ بوفينصرؼ الفكر إليو  ؛ايككف مصحكبيا معيكدنا ذىني  

                                                           
 . ُّ -َّينظر: االقتضاء كانسجاـ الخطاب:  (ُ)
 .ْٓٓ/ ُينظر: المقاصد الشافية:  (ِ)
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,المتكمٌ  ـ أم: الرجؿ المعيكد ذىننا بيف المتكمٌ  ؛فييقاؿ: جاء الرجؿ ـ كالمخاطب عيد برجؿو
 كالمخاطب.

مف الطابع التكاصمٌي بيف  ةالتداكليٌ  لكالـ الجارم عمى ىذا النسؽ قيمتويكتسب ا
المشتركة ليما, المكتسبة مف التجارب الحياتٌية المتخاطبيف, الذم يتقكل بالمعمكمات 

السابقة, فكممة )الغار( الكاردة في سكرة التكبة في اآلية األربعيف, اكتسبت قيمتيا التداكلٌية؛ 
يف؛ فأٌيما مسمـ سمع بالغار المذككر, تبادرت إلى ذىنو ألٌف الغار معركؼ عند الميتخاطبً 

ف القصص ؽ استخراج المخزكف في الذاكرة ماألحداث المصاحبة, ليذه الكاقعة عف طري
 .كالركايات الحافة بالحدث

 
 :كاشٌف تداولّي لممعنى عراب  اإل -2-2 

المعاني الكامنة  ميزإعرابيا؛ كيما يى  إلى ـ األلفاظ في جمؿ مفيدة, كيعمديىسبؾ المتكمٌ     
 ,كيكشؼ المستكر مف المعاني ,فاإلعراب ىك الذم يكضح الغامض ؛في ىذه األلفاظ

اإلعراب فيو تمييز المعاني كييكقؼ عمى أغراض  فٌ إ :ابف فارس ييستدٌؿ ىذا مف قكؿ
ابف  كقكؿ ,(ُ)ميف, كىك الفارؽ بيف المعاني المتكافئة في المفظ, كبو ييعرؼ الخبرالمتكمٌ 

و يفرؽ بيف المعاني المختمفة التي لك لـ يدخؿ اإلعرابي : ))كفائدتو أنٌ (,ىػٕٔٓت)الخشاب
 .(ِ)تمؾ المعاني التبست((الكممةى التي تتعاقب عمييا 

ا      حن فيـ قريبه مٌما  كميفيمنا لمكالـ, كىكيقـك ىذا الفيـ التراثي لإلعراب عمى ككنو مكضِّ
بخركج المفظ مف مخزكننا  ))كىكذا يصبح النحك إذاننايقكؿ المسدٌم:  رقمىو المحدثكف,

بما ىك تشكيؿ تنصاع فيو األجزاء  -المعجمٌي إلى أدائنا التداكلٌي, كيصبح اإلعراب
اللة, كما ٌية الميثمى الكتماؿ جنيف الدٌ ىك الصكرة الحسٌ  -الممفكظات لنسًؽ البناء التركيبيٌ 

                                                           
 .ََّ/ْىاركف: ينظر: مقاييس المغة, أحمد بف فارس, تحقيؽ: عبد السالـ محمد  (ُ)
 .ّْالمرتجؿ, أبك محمد ابف الخشاب, تحقيؽ: عمي حيدر:  (ِ)
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اإلعراب في  ةمكقعيٌ  مقكلةال ىذه تكشف .(ُ)اإلفضاء بو إال إعالف عف ميالد المعنى((
  , كأٌف تحديده ال يقؼ عند األثر الشكمٌي.حك العربيٌ النٌ 

كىك مقكلةه  ي يريدىا,تـ إلبالغ المخاطب المعاني الكسيمة يقصدىا المتكمٌ  إذنا اإلعراب    
فراد الكممات جمالن إلمكاف المغكٌم إلى فعؿ يكلِّد بأتحكيؿ اك ال تنشأ إال عند االستعماؿ, 

كأحكامنا
 ة لـ يغفميا الشاطبٌي في عرضو لقكانيف الكالـ؛ قاؿ:كىي كظيفة تبميغيٌ  ,(ِ)
. فإذا )) اإلعراب جيء بو لبياف مقتضى العامؿ مف حركةو أك حرؼو أك سيككف أك حذؼو

قمت: ضرب زيده غالـى عمرك, فالضـ في زيدو جيء بو بياننا لما اقتضاه فيو العامؿ الذم 
غالـو جيء بو بياننا لما اقتضاه فيو ضرب مف ة, كالفتح في ىك ضرب مف الفاعميٌ 

ة, كالجر في عمرك جيء بو بياننا لما اقتضاه فيو العامؿ الذم ىك غالـ مف المفعكليٌ 
اإلضافة... فالحاصؿ أف  ىذه األشياء التي ييطمؽ عمييا إعرابه عالماته عمى معافو تعتكر 

عناية الشاطبٌي في بياف  , كمف(ّ)(الة عمى تمؾ المعاني ىي العكامؿ(المعربى كاأللفاظ الدٌ 
فرأل أنو لـ  عراب, استدراكو عمى ابف مالؾ في تعريؼ النعت,المعاني التي تنتج عف اإل

ا مف أغراض النعت , قاؿ: ))كبقي مف أنكاع يشر إلى جممة مف المعاني التي تككف غرضن
 النعكت أربعة: 

ٍمدي ًلم ًو رىبِّ  نحك: ﴿ ,نعت المدح - اًلًؾ يىٍكـً الدِّيًف﴾ اٍلحى اٍلعىالىًميفى الر ٍحمىًف الر ًحيـً مى
 (.ّ, ُ)الفاتحة

 .الرجيـً  مف الشيطافً  نحك: أعكذ باً  ,نعت الذـ -
 .الفقير البائسً  نحك: مررت بزيدو المسكيفً  ,نعت الترحـ -
 .(ْ)نحك: مررت بغالميف اثنيف, كبرجؿو كاحد(( ,التككيدنعت  -

                                                           
 ْٖ -ْٕ. عبد السالـ المسدٌم: كتكردالالعربية كاإلعراب,  (ُ)
 .ٖٓ/ ِضكابط الفكر النحكٌم: ينظر:  (ِ)
 .ُٕ/ُالمقاصد الشافية:  (ّ)
 .ُٓٔ/ْ: نفسو (ْ)
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كالسياقات  , الذم يتكقؼ عمى فيـ المخاطب,ـالمتكمٌ  قصدكيعتمد إعراب النعكت عمى     
مات اإلعرابية بنسؽ كاحد؛ حتيج في الكالـ إلى تسمسؿ العالفإف اي  التي يينجز فييا القكؿ؛

حتاج االتباع تـٌ كاف المعنى يستقيـ بالقطع كال ي ا إفٍ القطع, أمٌ  تفىعراب باالتباع انأم: اإل
رة اعتباطية, إلى حركة مغايرة, كال تتخذ ىذه العممية صك  ؿى كعيدً  ,عرابٌيةالسمسمة اإلقطع 

إٌنما ىي مقٌننة محككمة بشرط تداكلٌي يعتمد أساسنا عمى فيـ المخاطب المعنى المراد؛ أم: 
يتبيف ىذا مف نصكص الشاطبٌي التي قاؿ فييا: ك معرفة المخاطب لممنعكت مف دكف نعتو, 

كمعنى افتقاره إلييا أف -ا لذكرىا كميا ككف المنعكت مفتقرن ؿ األكلى, كىك أف يا الحافأم  ))
 فالذم نص   -ـ إال بياالمتكمٌ  معرفتو في ظفٌ  المنعكت عمييا, فال تحصؿتتكقؼ معرفة 

ن  يا, كال تي يا تيتبع كمٌ اظـ أنٌ عميو النٌ  القطع  ما لـز اتباعيا ألف  قطع ىي كال شيء منيا... كا 
ما يككف بعد معرفة الجمؿ, كاإلطناب في مدح أك ذـ أك ترحـ, كذلؾ إنٌ  ييقصد بو تكثير

و لـ ييعىر ؼ بعدي, فال بيد  مف فأم ا إذا كاف القصد البياف, ألنٌ  المنعكت كاالستغناء عف بيانو.
الخياًط  عت حينئذو مف تماـ المنعكت, ككالجزء منو... فتقكؿ: مررتي بزيدو النٌ  البياف ألفٌ 

, كما أشبو ىذا(( , كائتني برجؿو مسمـو عربيٍّ كاتبو فقيوو حاسبو  .(ُ)القرشيِّ

تو يستغني عف بينيى ىذا الرأم عمى أساس عمـ المخاطب بالمنعكت كمعرفتو ىذه جعم    
ا إذا اختمفت ـ إلزالة الغمكض عف المنعكت, أمٌ ة التي يضعيا المتكمٌ ضافات التكضيحيٌ اإل

ـ يعمد إلى تكثير المتكمٌ  فإفٌ  ؛المنعكت مجيكؿ الحاؿ عند المخاطب كرة كصارالصٌ 
, ممٌيةائرة الجي كينتج ىذا بتكسيع الدٌ  ,اتورات لحاؿ المنعكت كخصكصيٌ المكضحات كالمفسٌ 

ة, كىي أف ا الحاؿ الثاني, قاؿ: ))أم  ة الكالـ كجعمو جمالن عف طريؽ القطعلى تجزئإد فيعم
كىك معنى ككنو معٌيننا  -معرفتو إلى شيء مف تمؾ النعكتيككف المنعكت غير مفتقر في 

 ىي: ؛صكر ثالث , كىذا لو(ِ)((معركفنا قبؿ ذكرىا عكت, أمٌ بدكف النٌ 

ـي.فع, نحك: مررت بزيدو الفاضؿي الصٌ لى الرٌ إعكت جميعنا قطع النٌ  -  الحي العال

                                                           
 .َٕٔ -ٗٔٔ/ْ: الشافية المقاصد (ُ)
 .َٕٔ/ْ: نفسو (ِ)
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ٍمدي ًلم ًو رىبِّ اتباعيا كمٌ  - اٍلعىالىًميفى الر ٍحمىًف الر ًحيـً مىاًلًؾ يىٍكـً يا, نحك قكلو تعالى: ﴿ اٍلحى
 (.ّ, ُالدِّيًف﴾ )الفاتحة

 .(ُ)أف تتبع بعضيا كتقطع بعضيا اآلخر, نحك: مررت بزيدو العاقًؿ الفاضؿي  -

فمتى ما  ؛ماليا عمى معرفة المخاطب لممنعكتكىذه األساليب الثالثة يتكقؼ استع     
لى إـ فيعمد المتكمٌ  ؛كانت معرفتو ىامشٌية احتاج المخاطب إلى بياف حالو كتكضيحيا لو

ف كاف معمكمنا معركفنا صار كنعتو كالكممة الكاحدة. ؛تقطيع كالمو  لتكثيره, كا 

قاؿ الشاطبٌي: ))إنما جاز القطع مبالغة  ؛ـ إلى القطع لغايات أخرلكقد يعمد المتكمٌ     
لإلطناب في كصؼ المذككر, فكصفو  فو يستمـز تكثير الجمؿ الميتضمِّ لذـ, ألنٌ في المدح كا

ا فإفٌ  العمـ بو يؤذف باالستغناء عنو,  بجمؿ كثيرة أبمغ مف كصفو بجممة كاحدة. كأيضن
 .(ِ)فقطعكا إيذاننا بذلؾ, ليعرِّفكا أف المنعكت مستغفو عف نعتو((

حاة قرأكا فكأٌف النٌ  لتقدير اإلعراب, يدناتأك المراد؛ـ كتكجييو المعنى د المتكمٌ كقد ييراعى قص  
 ,ـ ككالموفيـ يربطكف بيف قصد المتكمٌ  ؛داخمو في ضكء ما ييبيف مف كالمو ما في

كمف ىذا قكؿ  ,(ّ)ـ أك المعنىالمتكمٌ  قصداإلعراب بحسب ما يفترضكنو مف فيكجيكف 
ة كاإلضافة في قكلؾ: ة كالمفعكليٌ الفاعميٌ : ))كما أٌف اإلعراب في االسـ لمتفرقة بيف الشاطبيٌ 
؟ إذا استفيمت,  ما أحسفى  زيده, إذا نفيت, كما أحسفى زيدنا! إذا تعجبت, كما أحسفي زيدو

كذلؾ ىك في الفعؿ إذا قمت: ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف. لمتفرقة بيف النيي عف الفعميف 

                                                           
 .ِٕٔ -َٕٔ/ْ: المقاصد الشافيةينظر:  (ُ)
 .ّٕٔ/ْنفسو:  (ِ)
, كدالئؿ َِّ -ُّٗ/ ُ: ق(, تحقيؽ: عبد السالـ ىاركفَُٖ, سيبكيو )تينظر: الكتاب (ّ)

, كداللة اإلعراب لدل ُِْ: ق(, تحقيؽ: محمكد محمد شاكرُْٕ, عبد القاىر الجرجانٌي )تاإلعجاز
 .ِٓ -ْٗبتكؿ قاسـ ناصر: . كتكرةدالالنحاة القدماء, 
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في الفعؿ الثاني كالنيي عف مطمقنا كبيف النيي عف الجمع, كبيف االستئناؼ كالتخيير 
 .(ُ)األٌكؿ((

 , فكؿٌ دة لتحقيؽ المعنى المطمكبقصك ـ الكجية الميتعمؽ ىذا القكؿ بتكجيو المتكمٌ     
فإذا عطؼ تشرب بالرفع كاف عمى بناء  ؛رابٌي يحمؿ معنى يختمؼ عف اآلخرتكجيو إع

ذا أردت النٌ جممة جديدة استئنافٌية, كيككف النيي عف األكٌ  يي عف األمريف كمييما ؿ فقط, كا 
ـ أف ينيى عف الفعميف منفصميف غير ا إذا أراد المتكمٌ نصبت الفعؿ عمى إرادة المعية, أمٌ 

 مجتمعيف جـز الفعؿ.

إلعراب في المقاصد لـ تقؼ عند حدكد األثر الذم يتركو العامؿ في إٌف مقاربة ا      
إلى  ىذا النسؽأضاؼ اإلعراب, ك ر يٌ غلت رٌكزت عمى تغٌير المعاني؛نياية الكممة؛ بؿ 

يز عمى المعاني التي يستعمميا المتكٌمـ, كيكٌلدىا؛ تبعنا لتركيب بيعدنا تداكلي ا؛ بالتركا
  لمقاصده, كحاالت المخاطب. 

 فعال القموب:التوجيه التداولّي أل -2-3 

 مقاصدب يا تتعمؽ؛ ألنٌ كاضحة في المقاصد فعاؿ القمكبأل تجٌسمت القيمة التداكلٌية     
تعتكر ىذه المعانٌي أفعاؿ القمكب, ف, كاالعتقاد, كاليقيف, ك لمعمـ, كالظٌ  , فتأتيالمتكٌمميف

األفعاؿ التي  كنكرد ىنا بعض ىذهكالمحدد كالمميز لممعنى المقصكد ىك سياؽ القكؿ؛ 
ا   :(ِ)بيانو حك اآلتيعمى النٌ ـ ليا بٌيننا في استعماؿ المتكمٌ يتضح البعد التداكلٌي شاخصن

ـٍ  , كبمعنى اليقيف, كقد جمع األمريف قكليو تعالى:﴿رأل, تأتي بمعنى الظفٌ  -ُ ًإن يي
نىرىاهي قىًريبنا﴾ ٍكنىوي بىًعيدنا كى  كنو بعيدنا كنعمميو نحف قريبنا.(؛ أم: يظنٌ ٕ, ٔ)المعراج  يىرى

                                                           
 .َُْ/ ُالمقاصد الشافية:  (ُ)
, كقد انتقينا األبرز مف ىذه األفعاؿ كقد عٌدىا بعض النحاة قرابة ِْٔ -ْْٓ/ ِ: نفسوينظر:  (ِ)

 الثالثيف فعالن أشار إلييا الشاطبٌي في المكاضع المذككرة.
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ظٌف, األشير فييا أف تككف عمى ظاىر األمر كىك أصميا, نحك: ظننتي زيدنا  -ِ
ـٍ أخاؾ. كقد  ـٍ كىأىن يي بًِّي قيك رى ـٍ ميالى تأتي لميقيف, نحك قكلو تعالى: ﴿ال ًذيفى يىظينُّكفى أىن يي

﴾ )البقرة   (.ًْٔإلىٍيًو رىاًجعيكفى
ـٍ  , نحك قكلو تعالى:﴿ب, األصؿ فييا أف تككف بمعنى ظفٌ حسً  -ّ ـٍ أىٍيقىاظنا كىىي تىٍحسىبييي كى

 :(ُ)بف ربيعة (, كتأتي لمعمـ نحك قكؿ لبيدُٖريقيكده﴾)الكيؼ 
ا إذا ما المػرءي أصبػحى ثاًقال          ٍيرى ًتجارةو          رباحن كدى خى  حسبتي التُّقى كالجي

, تأتي بمعنى االعتقاد -ْ فٍ  سكاء ؛زعـى ا أـ فاسدنا, كا  كردت عمى لساف  أكاف صحيحن
كا أىٍف لىٍف  ؛المتيـ ـى ال ًذيفى كىفىري فيي محمكلةه عمى الكذب, نحك قكلو تعالى: ﴿ زىعى

 (.ٕييٍبعىثيكا﴾ )التغابف

بحيكميف ال نجدىما  يصياصخف البعد التداكلٌي في ىذه العصبة مف األفعاؿ في تيتبيٌ      
تكشؼ القيمة  تضٌمف اإللغاء مقاربة تداكلٌيةخرل, كىما اإللغاء كالتعميؽ, ك في األفعاؿ األ

يصى خطاب الشاطبٌي النحكٌم. ة كخصِّ مٌ االستعمالٌية الكامنة في الخطاب النحكٌم عا
أك ىك ترؾ العمؿ لفظنا  ,بأفعاؿ القمكب لفظنا كمحالن  بطاؿ العمؿ الخاٌص إ)) :ىك اإللغاءك 

 .(ِ)((كمعنى ال لمانع

المراد مف اإللغاء ف المتكٌمـ,تداكلٌي ىك قصد  بعدو  ي ىذه األفعاؿ عمىاإللغاء ف سي كيؤس      
))أف تيذكر الجممة مف المبتدأ كالخبر, أك يبدأ بذكرىا, ثـي يريد أف يبيف مرتبتيا في  :ىك

قائـه عمى  , كىذا كٌمو(ّ)((عنده, أك يبتدئ الجممة عمى العمـ ثـ يدركو الشؾٌ  العمـ أك الشؾٌ 
جعؿ عممية التكاصؿ مع المخاطب أكثر نجاعة؛ إذ إٌف كشؼ المعنى المراد مف القكؿ 
مرتبط ارتباطنا أساسي ا بمقاصد المتكمميف, ))كىك ما يعني أٌف المتكٌمـ يتخذ لممعنى الذم 

                                                           
 , كركاية البيت )رأيت(.ٕٕطٌماس: ىػ(, اعتنى بو: حمدك ُْديكاف لبيد بف ربيعة العامرم)ت (ُ)
 .َِّ: , الدكتكر. محمد سمير المبدمةة كالصرفيٌ معجـ المصطمحات النحكيٌ  (ِ)
 .ْْٔ/ِالمقاصد الشافية:  (ّ)
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ٌية لعممية ة التداكلإف  المقارب. (ُ)يقصده مف الكسائؿ المغكٌية كالمقامٌية ما ييعيف عمى إدراكو((
 :بيانو تتجٌسـ بعصبة مسائؿ نكردىا عمى النحك اآلتي في المقاصد اإللغاء

د بقصد المتكٌمـ, كال تيفرض إٌف صياغة التركيب تتحدٌ : ؛ أمٌ لغاء جائز ال كاجباإل -ُ
ا ى ))يقع لمعنن  : , فيك يحركيا بحسب المعاني القاٌرة في ذىنو, فاإللغاءعميو فرضن

الكاحد كأف ال يقصد, فيك تابع لمقصد, كالقصد جائز ال يمكف أف يقصد في الكالـ 
 .(ِ)كاجب((

ىما: األكلى أف يتكسط فعؿ  ؛ف فحسبيلغاء صكرتفي اإل ةة التركيبيٌ تتخذ البنيٌ  -ِ
عؿ عف المبتدأ كالخبر, كيمتنع القمكب بيف المبتدأ كالخبر. كاألخرل: أف يتأخر الف

  .ـ الفعؿ عمييمالغاء إف تقدٌ اإل
تشكيؿ ىك  بؿ ؛مى صكرة ما كركدنا اعتباطي االترتيب في ىذه البنية علـ يكف كركد  -ّ

, قاؿ الشاطبٌي: ))مقصد اإللغاء أف تككف ذكرت خاضع لمسارات تداكلٌية بحت
أك اليقيف, كذلؾ  الجممة عمى أف تطمؽ اإلخبار بيا إطالقنا, ثـ تستدرؾ ذكر الشؾٌ 

, يككف عمى كجييف: أحدىما: أف تبتدئ كالمؾ كليس في قمبؾ منو مخالجة شؾٌ 
ا  , كما تقكؿ: عبدي فإذا مضى كالميؾ أك بعضو عمى اليقيف, لحقؾ فيو الشؾٌ 

فيجب أف تستظير فتقكؿ: بمغني... كالثاني: أف تبتدئ  -كأنت لـ تشاىده-أمير
ف تطمقو إطالقنا كما يقكؿ القائؿ: زيد أمير, كىك ؾ أردت أ, لكنٌ كالمؾ كأنت شاؾٌ 

ـٌ أردت أف تستدرؾ حقيقة الخبر عندؾ مف شؾٌ  ييريد: عندم, كفي ظنٌ  , أك ظفٌ  ث
فأف  ؛ا مقصد اإلعماؿقائـه. أمٌ  -ظننت -فقمت: عبد ا قائـه ظننت, أك عبد ا

فالفعؿ , كالمؾ عمى اإلخبار بما عندؾ في ذلؾ الخبر, مف عمـ أك ظفٌ  يتبن
ؾ أردت تقديـ المفعكليف أك أحدىما لالعتناء بذكره, أك عميو الكالـ, لكنٌ  مبنيٌ  بالبدٍّ 

ذ ذاؾ  لغير ذلؾ, فالبٌد ىنا مف اإلعماؿ, إذ قصد الكالـ مبنيٌ  عمى ذكر الفعؿ, كا 
يتبيف كجو القصديف مع تأخير الفعؿ أك تكسيطو, كيتعيف امتناع اإللغاء مع 

                                                           
 .َِٓ. عبد ا جاد الكريـ: كتكردالالتداكلٌية في الدراسات النحكٌية,  (ُ)
 .ْٖٕ/ِ: الشافية المقاصد (ِ)
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اإللغاء  إلغاؤه؛ ألفٌ  بو مؤًذفه بالقصد إليو ابتداء, فال يصحُّ تقديمو, ألف االبتداء 
 .(ُ)عمى عدـ القصد ابتداءن, كىذا نقضي الغرض(( مبنيٌ 

   رسـ الشاطبٌي في الٌنص المرقـك مساريف لمقكة اإلنجازٌية التي يؤدييا المتكٌمـ, ىما:    

 مسار اإللغاء, كيتجٌسـ باآلتي: -أ

ـٌ يشٌؾ في المحتكل  قاصدنا بوالمتكٌمـ يبدأ خطابو  -ُ إخبار المخاطب, ث
 ., فيحكؿ كالمو مف اليقيف إلى الشؾٌ القضكمٌ 

في المحتكل القضكٌم, ثـ ينتقؿ إلى التأكد  المتكٌمـ يبدأ خطابو شاكنا  -ِ
مف حقيقة ىذا المحتكل في ذىنو, فيستقر الحاؿ عنده عمى الشٌؾ أك 

 الظٌف.

في  يو عمى ما في ذىنو مف عمـو أك ظفٍّ مسار اإلعماؿ, كيبني المتكٌمـ قكلو ف -ب
؛ ألنٌ   و متيقف مف ىذا المحتكل.المحتكل القضكٌم, فيقدـ الفعؿ أكالن

 المحدِّد فيك المتكمِّـ؛ قصد عمى نيبي  اإللغاء في التداكليٌ  البعد كىذاف المساراف كشفا أفٌ    
 بإخباره المخاطب مع التكاصؿ المتكٌمـ يرـك إذ التركيب؛ ييرسـ كبو التداكليٌ  لممسار

 ىذا. القضكمٌ  المحتكل بمضمكف الشؾٌ  إلى فينتقؿ, مراده عف يعدِّؿ ثـ, القضكمٌ  بالمحتكل
 نصب ىي التي, النحكٌية( ظف) كظيفة تغيير في أٌثر الشؾٌ  إلى اليقيف مف االنتقاؿ
 في أساسي ا حضكرنا حاضرنا يكف لـ الفعؿمعنى  فٌ إ ,اإللغاءكالسبب في حصكؿ , مفعكليف
 .لممتكٌمـ األكليٌ  القصد

ىذا القكؿ  ؛ ألفٌ (ِ)اعترض الشاطبٌي عمى قكؿ ابف مالؾ: ))كجكِّز اإللغاء(( -ْ
 ؛غير ىذا ألنجح لمتكاصؿديد, بؿ ايقتضي الجكاز مف غير قبح كىك كالـ غير س

, أحسف مف اإللغاء في قكلنا: زيده   -ظننت -فإٌف اإللغاء في قكلنا: زيده قائـه ظننتي
                                                           

 .ْٗٔ -ْٖٔ/ِالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ْٕٔ/ ِ: نفسو (ِ)
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قائـه 
و ـ لٌما تـٌ اإلخبار لممخاطب أعممو بظنٌ المتكمٌ  عمى أفٌ  سف مبنيٌ حي كىذا ال ,(ُ)

ؿ عند المخاطب نكع مف , بؿ قيطع باالستدراؾ فيتحصٌ الخبر لـ يتـٌ  أفٌ ك بالمسألة, 
 شكيش في تمقي الخبر. التٌ 

ىذه المقاربة تكشؼ أف الخطاب النحكٌم في مبحث اإللغاء أيًسس عمى القيمة      
التخاطبٌية كالتحاكرٌية, القاٌرة في التراكيب, التي تنكشؼ لممتمقي عف طريؽ التركيز عمى 

تقؿ مف ان -ىنا-مدلكالت لفظ )القصد(, ك)القبح(, ك)الحكار(, كمنو نرل أٌف النسؽ النحكٌم 
 ركيب تحميالن شكمي ا. ند تحميؿ التظاىرة التركيب إلى المعاني المقصكدة, كلـ يقؼ ع

 ة:باب الحكايالوسم التخاطبّي ل -2-4 

و يقـك عمى ة؛ إذ إنٌ يد النحكٌم جمي ا في باب الحكايتكٌضح البعد التكاصمٌي في التقعي    
ريؼ الشاطبٌي ؼ ىذا مف تعيتكش  ك كالمخاطب(, ـ حاكر بيف اثنيف )المتكمٌ خاطب كالتٌ التٌ 
ـ, أك حكييف: أف تنطؽ بمٍثؿ ما نطؽ بو المتكمٌ ة في اصطالح النٌ , قاؿ: ))الحكايمحكايةل

م إعرابو, إشعارنا تتعمؽ ما بيف الكالميف((ببعضو, أك بما يؤدٌ 
(ِ). 

عمى النحك  نكردىاأنكاعنا ثالثة  كمقاربة الحكاية في الفكر النحكٌم تكشؼ أنيا تضـٌ   
 :(ّ)اآلتي

ٍبدي الم ًو﴾ )بالقكؿ, نحك:  : المحكيٌ و؛ أمٌ حكاية الكالـ كمٌ  -ُ (, َّمريـ﴿قىاؿى ًإنِّي عى
 ا.ط شر  ة بالقكؿ, نحك: تأبٌ أك التسمي

 حكاية بعض الكالـ. -ِ
 حكاية مٍثؿ اإلعراب الحاصؿ في بعض الكالـ. -ّ

                                                           
 .ْْٕ/ِ: المقاصد الشافية (ُ)
 .ٔٔ, كينظر: معجـ المصطمحات النحكي ة كالصرفي ة: ُِّ/ ٔنفسو:  (ِ)
 .ِِّ/ٔ :نفسو ينظر: (ّ)
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التكاصمٌي االستعمالٌي في ىذا الباب, الالت عمى عناية الشاطبٌي في المنحى كمف الدٌ    
 كاقتصر في كالمو عمى الثاني كالثالث. و أجنبٌي عف ىذا القكؿ,ؿ, ألنٌ كع األكٌ و ترؾ النٌ أنٌ 

 ؛مف حيث األداء الكظيفيٌ  و غاير النكعيفألنٌ  ؛ما التصقت بونٌ األجنبٌية إ ف أفٌ كأغمب الظٌ 
ف كقت الكالـ, في حيف متخاطبيىف حاضرياية المينجزة بيف (, يخصاف الحكّ, ِف )فالنكعا

قاؿ الشاطبٌي: ))كىذا القسـ  ( بكالـ النحاة عٌما سيميى عندىـ بمقكؿ القكؿ,ُيتعمؽ النكع )
, كال أشعر بحكـ مف أحكامو إال باالنجرار, ظـ أصالن اظـ في ىذا النٌ رض لو النٌ لـ يتع

( كفتحيا قاؿ ىناؾ: )أك حيكيت ب القكؿ(, كحيث تكٌمـ عمى فحيث تكٌمـ عمى كسر )إف 
)العمـ( كأقسامو قاؿ: )كجممة كما بمزجو ريكبا( ((
(ُ). 

ـ عمى إبراز القيمة التكاصمٌية ليذه التراكيب كالمفردات, كاألحكا إٌف مدار ىذا الباب قائـه    
ليككف التكاصؿ  عٌدة؛ شركطنا الشاطبيٌ  فقد اشترط ؛أثناء ىذا التكاصؿ في التي تحكميا

ا, كىذه الشركط  :(ِ)ىي ؛بيف المتخاطبىيف ناجحن

تنبني المقابمة التكاصمٌية عمى اسميف, ىما )أٌم(, ك)مىف(, كاستيعمؿ ىذاف االسماف  -ُ
مف قدرة تكاصمٌية؛ ككنيما ال يكجداف في خطابو ما إال اتصؼ ىذا  اما فييملً 

 الخطاب بصفة المكاجية المباشرة بيف المتخاطبيف.
كالتماثؿ الجنسٌي, نحك القكؿ في  ماثؿ اإلعرابيٌ يشترط في حكاية بعض الكالـ التٌ  -ِ

(: أمٍّ يا فتى؟ كفي )رأيتي امرأةن(:  ( : أمٌّ يا ىذا؟ كفي )مررتي برجؿو )جاءني رجؿه
  )أٌيكف(؟ كىكذا في البكاقي. أٌيةن يا فتى؟ كفي التثنية )أٌياف(؟ كفي الجمع

كانت نكرة حيكيت مباشرةن  حكاية المعرفة, فإفٍ ك كرة النٌ ميٌيز في الحكاية بيف حكاية  -ّ
ص أك تيذكر في حكايتيا, قاؿ البد  أف تيخصٌ كاف المحكيُّ معرفة,  ـ, أٌما إفٍ كما تقدٌ 

كرة كلـ يكتفكا بيما أف يؤتى بو إثر )مٍف( في النٌ  الشاطبٌي: ))االسـ المعرفة يصحٌ 
في المعرفة حتى يذكركا االسـ بعدىما, ألٌف السؤاؿ عنيما مف كجييف مختمفيف, 

                                                           
 .ُِّ/ ٔالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ِّْ -ِِّ/ ٔينظر: نفسو:  (ِ)
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ذا قيؿ:  ال عف صفتيا, فيقكؿ الميجيب: زيده كرة, ؤاؿ عف ذات النٌ فالسٌ  أك عمرك. كا 
ٌد مف ذكر المنعكت حتى عت, فالبي ما ييحتاج إلى تخصيصو بالنٌ رأيتي عبد ا, فإنٌ 

 .(ُ)اقؿ, أك الكريـ, أك نحك ذلؾ((ييقاؿ: الع
 :حكاية المعرفة باآلتي كلٌما كانت المعرفة أنكاعنا مختمفة قٌيد الشاطبيٌ  -ْ

 ف زيدنا؟شاىدت زيدنا, مى  , نحك: جاء زيده. مف زيده؟اعممن  يككف المحكيٌ  فٍ أ - أ
, فإذا قيؿ: خٌص الشاطبٌي حكاية العمـ بػ )مف( فقط, كال يجكز حكايتيا بأمٌ  - ب

: مٍف زيدنا؟ ؟زيده  مىفٍ , قمت: جاء زيده  ذا قيؿ: رأيت زيدنا, قمتى ى لإكىذا عائد  كا 
سببيف تداكلييف, ىما: كثرة استعماؿ )مٍف( في الخطاب اليكمٌي في المساف 

)مىٍف( مبنٌية فال يظير فييا قيبح الحكاية لسككنيا في كؿ حاؿ,  ألفٌ , ك العربيٌ 
 ؟زيدو  أمُّ خالؼ أٌم, فيقاؿ في الحكاية: أمُّ زيدنا؟ ك ب

القيمة التداكلٌية  ؛حظ عمى اشتراطيـ لممعرفة بالعمـ مف دكف األنكاع األخرلكمم ا ييم    
ـ كالمخاطب قائـ أساسنا عمى اإلشارة إلى شخص ثالث فالخطاب بيف المتكمٌ  ؛لمعمـ

غيره لصار  ؼ بأعرؼ المعارؼ, فمك حيكيكييعرٌ  ص)غائب(, كىذا الغياب البٌد أف ييخصٌ 
نحك: ىك, أخكؾ,  ؛فاإلشارة إلى الغائب بأحد المعارؼ ؛كرة ال فرؽ بينيماحالو كحاؿ النٌ 

 الذم, قد يشترؾ فيو أكثر مف كاحد في ذىف المخاطب, فصار حالو كحاؿ النكرة.

اإلبقاء عمى الحالة اإلعرابٌية نفسيا كنقميا كما نطؽ بيا  كتجدر اإلشارة ىنا إلى أفٌ     
ف كانت ممحكنةالمتكمٌ   , كأردت حكاية كالموبالجرٌ  ,فإذا ))قيؿ لشخص: جاء زيدو  ؛ـ, كا 

ال , كلكنٌ قمت: قاؿ فالف جاء زيده, بالرفع و خفض زيدنا, لتنبو باالستدراؾ عمى لحنو, كا 
ة ة التي تحمميا الحكاي, يرسـ ىذا القيمة التكاصميٌ (ِ)كاب((و نطؽ بو عمى الصٌ لتكىـ أنٌ 

, كبيا نتبٌيف الدائر بيف المتخاطبىيف مباشرنا كاشفنا عف حقيقة الخطاب اليكميٌ ككنيا حكارنا 

                                                           
 .ّّٕ/ ٔ: الشافية المقاصد (ُ)
 عبدا بف خالد(, النحك في التكضيح بمضمكف التصريح) التكضيح عمى التصريح شرح (ِ)

 .ْٕٗ/ ِ: السكد عيكف باسؿ محمد: تحقيؽ(, ىػَٓٗت)األزىرم
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أٌف النسؽ الٌنحكٌم ييخالؼ أحياننا مساراتو المعيكدة؛ في سبيؿ اإلبقاء عمى سمة التحاكر 
  , كاشفة عف عناية النحكٌم بالمعنى كالتداكؿ.كالتخاطب حاضرة في المدكنة النحكٌية

  :أساس تشكُّل البنية الم تكمِّم اختيار -2-5 

ء لمحفػاظ عمػى البنػا ؛اعريعمد إليو الشٌ  في الٌنسؽ اإلعرابٌي أك البنيكمٌ  ركرة عدكؿه الض       
جػػػاىيف ة اتحػػػاة لمضػػػركرة الشػػػعريٌ كاتخػػػذت مقاربػػػة النٌ  .ألبيػػػات قصػػػيدتو كالمقطعػػػيٌ  النغمػػػيٌ 
في شعره إذا لـ يمكنو تحكيؿ العبػارة إلػى مػا لػيس  , فاتجاه رأل أف  الشاعر يضطرٌ متباينيف
ػا, ك (ُ)سػػيبكيو كىػػك مػذىبأمكػف فػػال ضػركرة فػػي شػعره  ؛ فػػإفضػركرة ا , أٌمػػ(ِ)ابػف مالػػؾ أيضن

ػركرة مػا كقػع فػي الشِّػعر, سػكاءه كػاف لمشػاعر عنػو فسػحة )) فمذىبيـ أفٌ   حاةجميكر النٌ  الض 
: يجػكز فػي ركرة كذلؾ, قػاؿمكاضع الضٌ ر المسجكع في ثالنٌ  ابف عصفكر , كأدخؿ(ّ)أـ ال((

دِّ فىػرع  الشِّعر كما أشػبيو مػف الكػالـ المىٍسػجيكع مػا ال يجػكز فػي الكػالـ غيػر المسػجكع, مػف رى
إليػو, ألن ػو مكضػع  إلى أصؿ, أك تشبيو غير جائز بجػائز, اضػطر  إلػى ذلػؾ أك لػـ يضػطرٌ 

 .(ْ)قد أيلفىٍت فيو الض رائر

جمػؿ مناقشػاتو مي  ابف مالػؾ, كيتضػح مػفك  سيبكيو ا مذىبمناقشنا كراد   كقد جاؿى الشاطبيٌ    
, كقػػد تجس ػػـ ىػػذا التمظيػػر ة اختيػػار المػػتكمِّـركرة عائػػدة إلػػى حرٌيػػالٌضػػ ؛ ألفٌ البعػػد التػػداكليٌ 

 :بيانو حك اآلتيبجممة مسائؿ نكردىا عمى النٌ 

تيعػدُّ ضػركرة إذا لػـ مػا عرية إنٌ ركرة الٌشػاعترض الشاطبٌي عمى قكؿ ابف مالؾ: ))الضٌ  -ُ
أمكػف ذلػؾ عيػدت مػف قبيػؿ مػا جػاء  كف تحكيؿ العبارة إلى ما لػيس بضػركرة, فػإفٍ مي

                                                           
 .ِّ/ ُالكتاب: ينظر:  (ُ)
, كالمقاصد ِِٓ/ُق(, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا: ِٕٔينظر: شرح التسييؿ, ابف مالؾ )ت (ِ)

 .ْٖٗ/ُالشافية:
, تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىػ(َُّٗ)تكلب لباب لساف العرب, عبد القادر البغدادمٌ خزانة األدب  (ّ)

 .ْٔ/ ُىاركف: 
 .ُّق(, تحقيؽ: السيد إبراىيـ محمد: ٗٔٔ)ت ينظر: ضرائر الشعر, ابف عصفكر األشبيميٌ  (ْ)
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فػػؽ  يػػا عجػػزي إنٌ  :؛ أم(ُ)فػػي الكػػالـ(( أك تركيػػب عمػػى كى الشػػاعر عػػف المجػػيء بمفػػظ و
يػػـ قػػادركف عمػػى مػػيف, إذ إنٌ كىػػك مػػا ترفضػػو طبيعػػة المتكمٌ  القيػػاس المغػػكٌم الصػػحيح,

عراء الػذيف يممكػكف معجمػات لغكٌيػة ينيمػكف منيػا متػى بالػؾ بالٌشػتبديؿ كالميـ, فمػا 
اختار الشاطبٌي كاصؿ بف عطاء  , كقدة ذلؾ كثيرةكأدلٌ  مكف كذلؾ,بؿ كمتكمٌ  شاءكا,

 تركيب فميس مفٌية, ركرة الشعر ككالـ ابف مالؾ في حقيقتو إلغاءه لمضٌ  .(ِ)مثال لذلؾ
ىػذا أم  تػالـز بػيف القػكؿ, كقصػد  , ككذلؾ يمغي مذىبػوأف ييستبدؿ بو آخر يمكف ال

ػػػا لضػػػركرة الػػػنغـ كالػػػكزف, كيضػػػطر أف  ؛ فيصػػػبح المػػػتكمِّـ منسػػػاقناالقائػػػؿ انسػػػياقنا تامن
اس ما يفرضو عميو البناء الشعرٌم, كىذا ما ال نيسمِّـ يصكغ معانيو كعباراتو عمى أس

   بو.
كػالـ ابػف مالػؾ, د عمػى حاة كما اصطمحكا عميػو فػي الػرٌ إلى فعؿ النٌ  الشاطبيٌ  استند -ِ

ظػػػر حػػػكييف عمػػػى عػػػدـ اعتبػػػار ىػػػذا المنػػػزع كعمػػػى إىمالػػػو فػػػي النٌ قػػػاؿ: ))إجمػػػاع النٌ 
جممة, كلػك كػاف معتبػرنا لنب يػكا عميػو كأشػاركا إليػو كلػـ يفعمػكا ذلػؾ فػدؿ  عمػى  القياسيٌ 

ركرة حيػث ال يـ قد يسػتعممكف الٌضػي ))إنٌ , كرقـى قكؿ ابف جنٌ (ّ)أف  ما خالفو باطؿ((
 :(ْ)إلييا كقكلويحتاج 

دىقىتٍ  ميزنةه  فال             ٍدقىيا كى  .(ٓ)(( إبقالىيا أبقىؿى  أرضى  كال          كى
 ما لقصد المتكمِّـ مف أثر في تشكيؿ القكؿ. كىك في ىذا يؤكد  
 

                                                           
 .ْٖٗ/ ُالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ْْٗ/ ُنفسو:  (ِ)
 .ُْٗ/ ُ: نفسو (ّ)
 .ْٔ/ ِجكيف الطائي, كىك مف شكاىد سيبكيو, ينظر: الكتاب: البيت لعامر بف  (ْ)
, كمكضع الضركرة حذؼ التاء مف )أبقمت( ألف األرض بمعنى المكاف, ِْٗ/ُالمقاصد الشافية: (ٓ)

ينظر:  فكأنو قاؿ: كال مكاف أبقؿ إبقاليا, كيركل: أبقمت إبقاليا, بتخفيؼ اليمزة كال ضركرة فيو عمى ىذا.
 .ِّٔ -ِِٔالخصائص:
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اعر قػد ال يخطػر ببالػو إال الٌشػعرٌية في قكلػو: ))ركرة الشٌ لمضٌ  ـ تحديد الٌشاطبيٌ يترسٌ  -ّ
, (ُ)النُّطؽ بو في ذلؾ المكضع إلى زيػادة أك نقػصو أك غيػر ذلػؾ((لفظة ما تضم نو 
اعر كبدييتػػػو حػػػاؿ قكلػػػو, كىػػػذا األمػػػر ركرة خاضػػػعة لحافظػػػة الٌشػػػكعميػػػو تكػػػكف الٌضػػػ

ر فػي القصػيدة قػد تكثيػ ركرةعرٌية, كظركؼ قكليا, فالضٌ يخضع لسياقات القصيدة الشٌ 
تنقيح قصػائده كمػا  اعر إلىفحينما يعمد الشٌ  ؛عةراجى في القصائد المي  ة كتقؿٌ رتجاليٌ اال

ا فػي حػاؿ ة أمامػو, أم ػسػاحة المغكٌيػركرة؛ لسػعة المً فعؿ زىير في حكلياتػو, تقػؿ الٌضػ
ػػػ , فيػػػذه السػػػياقات ال تاالرتجػػػاؿ فػػػي الشِّ تػػػيح عر أك الخطبػػػة كاليجػػػاء بػػػيف الخصػػػـك

مٌمػا يعتقػد ىػك  ؛ةاعر التأني في اختيار ألفاظو فيعمد لما تبػكح بػو ذاكرتػو المغكٌيػلمشٌ 
 .(ِ)عرم المقصكدبفائدتو كنجاحو في الغرض الشٌ 

قػٌر فػي ذىػف ـ, فػي حػيف اعر أك المػتكمٌ لى اختيار الٌشػركرة إالفقرة السابقة الضٌ ت رد -ْ
ألسػباب سػياقٌية حينمػا يكػكف  يضػطرٌ  اعرلٌشػا مػنيـ ابػف جنػي أفٌ  ,حػاةجممة مػف النٌ 

يػػا ))يمػـز فييػػا ضػركرة, إال أن  كاحػػدة منيػا:  ,حقػػؽ بعبػارتيف أك أكثػرلمعنػى المػراد يتا
مطابقػػة لمقتضػػى الحػػاؿ, كمفصػػحة عنػػو عمػػى أكفػػى مػػا يكػػكف, كالتػػي صػػٌح قياسػػيا 

يػػـ فػػي ىػػذه الحػػاؿ يرجعػػكف إلػػى ة فػػي أنٌ ليسػػت بػػأبمغ فػػي ذلػػؾ مػػف األخػػرل كال مرٌيػػ
 ردٌ كقػػػػد  .(ّ)ركرة, إذ كػػػػاف اعتنػػػػاؤىـ بالمعػػػػاني أشػػػػد  مػػػػف اعتنػػػػائيـ باأللفػػػػاظ((الٌضػػػػ

مطػػػابؽ لمقتضػػػى ؼ أف المػػػذككر كيػػػؼ نتعػػػر   :الشػػػاطبٌي ىػػػذا بحجػػػة تداكلٌيػػػة, ىػػػي
الحاؿ, كأف المتركؾ ليس بمطابؽ, كالمستعمؿ ىػك كاحػد فقػط كال يمكػف أف نكتشػؼ 

ػا ))ة نفسيا, أف المذككر أبمغ مف المتركؾ لمعمٌ  فال تجكيز لما ال تيعمـ حقيقتػو, كأيضن
 ا لكجػكد فػرؽ لفظػيٌ مترادفتاف كليستا في الحقيقة كػذلؾ, إٌمػيما بالعبارتيف أنٌ  قد ييظفٌ 

ٌمػػػ اظر فػػػي , كيتبػػػيف مثػػػؿ ىػػػذا لمٌنػػػأك تكميمػػػيٌ  , إٌمػػػا ضػػػركرمٌ ا لكجػػػكد أمػػػر معنػػػكمٌ كا 
إال بعبػػػػػارة عر بحيػػػػػث ال ينبغػػػػػي أف يػػػػػؤتى فصػػػػػاحة القػػػػػرآف, كمثمػػػػػو يتفػػػػػؽ فػػػػػي الٌشػػػػػ

                                                           
 .ْْٗ/ ُالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ْٓٗ/ ُنفسو:  (ِ)
 .ْٓٗ/ ُ: نفسو (ّ)
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إلػى االعتمػاد  , فعمػى ىػذا يميػؿ الشػاطبيٌ (ُ)االضطرار دكف الجاريػة عمػى القيػاس((
غفاؿ التنظير لمكالـ المفترض الػذم يػؤدم المعنػى نفسػو,  عمى الكالـ المستعمؿ, كا 
كبيذا تنكشؼ القيمة االستعمالٌية لمكالـ بغػض النظػر عػف مطابقتػو, كعػدـ مطابقتػو 

 لمسياقات المغكٌية, أك الحالٌية.
, كقػد يترككنػو قد يختاركف الكالـ القياسػٌي لعػارًض زحػاؼو  الشعراء رأل الشاطبٌي أفٌ  -ٓ

 ,(ِ)فيػـ ال يضػطركف إلػى شػيء إال كىػـ يحػاكلكف بػو كجينػا ركرة,كيميمػكف إلػى الٌضػ
فػاكىـ في ىذا عمى قسميف: األكٌ   ة, كىػؤالء ال يبػالكف بكسػر البيػت,ؿ: الفصحاء الجي

ف أدٌ  ؛ فقصػػدىـ اسػػتقامة الطبيعػػيٌ ل إلػػى زحػػاؼو ميسػػتثقؿ, مػػا لػػـ يخػػرج عػػف الػػكزف كا 
 .المعنى

اآلخػػػػر: مػػػػف حػػػػافظ عمػػػػى الػػػػكزف حتػػػػى ارتكػػػػب مػػػػف أجمػػػػو زيػػػػغ اإلعػػػػراب كارتكػػػػاب 
 :(ّ)الضركرة, كقكؿ المتنخؿ اليذليٌ 

مىى أًبيتي                               كاًضحاتو  مىعاًرمى  عى
 .(ْ)ككاف يستطيع القكؿ: معارو كاضحاتو   

أشػػػار إليػػػو الشػػػاطبٌي بػػػيف القصػػػديف, قصػػػد الفصػػػحاء, كقصػػػد إف ىػػػذا التبػػػايف الػػػذم      
الشػػعراء المتكمفػػيف, يشػػير إلػػى أف القصػػد ال يتحػػدد بنػػكعو كاحػػد, فمنػػو قصػػد تكاصػػمٌي ينبنػػي 

, كقصػد غيػر تكاصػػمٌي ينبنػٌي عمػى خصكصػػيات عمػى تبيػيف المعػاني كتكضػػيحيا لممخاطىػب
 ذلٌي المذككر.الخطاب الشعرٌم, نحك: القافية, كالكزف, كما في قكؿ الي

عر, كال تػػدخؿ سػػار الشػػاطبٌي مػػع الجميػػكر فػػي عػػدِّ الضػػركرة مػػف اختصاصػػات الٌشػػ -ٔ
 ا ذىب إليو.اثر, كلـ يسر مع ابف عصفكر في مفي استعماالت النٌ 

                                                           
 .ْٔٗ/ ُ: المقاصد الشافية (ُ)
 .ِّ/ ُينظر: الكتاب:  (ِ)
 .ُّّ/ ّينظر: الكتاب:  ,البيت مف شكاىد سيبكيو (ّ)
 .ْٖٗ/ ُالمقاصد الشافية:  (ْ)
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))ىػػذا البػاب كاسػػع, فػإذا كػػاف ىػذا شػػأنيـ  اطبٌي قكلػو:فػي خاتمػػة ىػذا المطمػػب يػرقـ الٌشػػ    
 .(ُ)فكيؼ نتحكـ عمى العرب في كالميا كنيمزميا ما ال يمزميا؟((

 فػي أثنػاء المطمػب ككميػا تػدكر حػكؿ أفٌ  ىذه الخاتمػة ال تختمػؼ عٌمػا ضػمنو الشػاطبيٌ      
بعنػػا انسػػجامنا مػػع الغػػرض مػػف قكلػػو, كت )الشػػاعر( ـٌي يعمػػد إليػػو المػػتكمٌ ركرة فعػػؿه كالمػػالٌضػػ

بػؿ  اعر مخالفنا سنف العربٌية؛في حاؿ القكؿ, فيي ليست بدعة يصنعيا الشٌ  لمعجمو المغكمٌ 
كىػذا مػنيج سػميـ يػدؿُّ عمػى فيػـ ركرة كما يجكز فػي الكػالـ المنثػكر, البد  مف صمة بيف الضٌ 

مػف جيػة أخػرل؛  اعر إلػى التخفيػؼ مػف قيكدىػاصحيح لطبيعة المغة مف جيػة, كحاجػة الٌشػ
ػػا لمػػا قػػد يالقػػي مػػف صػػعكبات, فمنطػػؽ الكػػالـ أكسػػع عمػػى المػػتكمٌ  اعر؛ ـ منػػو عمػػى الٌشػػتفيمن

حػكٌم, فػإف انخػـر ىػذا ظػاـ النٌ بالنٌ  مػا ال يخػؿٌ  زكا لومحكـك بقيكد الكزف كالقافية, لذا جكٌ  وألنٌ 
  حف كالقبح.ظاـ, انتقؿ الكالـ إلى المٌ النٌ 

, كلػـ االختيارٌية لمتركيب الشعرمٌ  السِّمةى  الشعرٌية النحكٌية لمضركرةكقد اعتمدت المقاربة     
, كدٌعػػلػػى التقعيػػإتمجػػأ  منطػػؽ االسػػػتعماؿ ـ الشػػاطبٌي رأيػػػو باالتكػػاء عمػػى د النحػػػكٌم الٌصػػاـر

المغػكٌم فػي  , كنرل أٌف االعتماد عمى منطؽ االسػتعماؿالمغكٌم, كلـ يعتًف بالتقديرات الذىنٌية
النسػػؽ الٌنحػػكٌم, يؤسػػس لخطػػاب نحػػكٌم خػػاٌص, يػػدمج بػػيف النحػػك كالتداكلٌيػػة, كىػػك خطػػاب 

   حيشِّد في معظـ نصكص المقاصد الشافية.

  ذوذ:الشّ قّمة االستعمال دليل   -2-6 

ساؽ مع المألكؼ مف حاة ىك: ))الخركج عف القياس كعدـ االتٌ ذكذ في اصطالح النٌ الشٌ     
, (ِ)ة, أك ىك مخالفة القياسٌي مف غير نظر إلى قمتو كجكدتو ككثرتو((العامٌ القكاعد 

ذكذ في العربٌية صكرة أخرل مف صكر الثنائٌية كاسعة االنتشار في جٌسمت ظاىرة الشٌ ك 
ة , كرست ىذه الثنائيٌ حكٌم كاالستعماؿ المغكمٌ ظاـ النٌ البحث, كىي ثنائية النٌ  مدكنتنا محؿٌ 
ابف جني ىذه العالقة في  منيا الخصائص, فقد رقـى  حكٌية؛النٌ  ناتالمدكٌ  بعضفي عمؽ 

                                                           
 .ْٗٗ/ ُ: الشافية المقاصد (ُ)
 .ُُّالنحكٌية كالصرفٌية: معجـ المصطمحات  (ِ)
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ستعماؿ في أضرب , كجعؿ العالقة بيف القياس كاالكالشاذٌ  (ُ)رادباب القكؿ عمى االطٌ 
 :(ِ)ىي ؛أربعة

 ميٌطرد في القياس كاالستعماؿ, نحك: قاـ زيده. -ُ
 في االستعماؿ, نحك: الماضي مف: يذر كيدع. ميٌطرد في القياس, شاذٌّ  -ِ
 في القياس, نحك قكليـ: استصكبت األمر. ٌطرد في االستعماؿ, شاذٌّ مي  -ّ
 نحك: ثكب مصككف, كمسؾ مدككؼ. عماؿ معنا؛في القياس كاالست شاذٌّ  -ْ

, قاس عميوييسمع كيي  :ؿاألكٌ  ؛ة كتراكيبيا شطريفالعربيٌ  ة ألفاظى ىذه الثنائيٌ  شطري تى ك      
))ال يتفؽ  :و صحيح, كلكنٌ (ّ)يقاسى عميو ال ينبغي أفٌ  اذٌ الشٌ ف قاس عميو؛سمع كال يي كاآلخر يي 

ـى ييحفظ كال يقاس عميو, كىذا أمره ميـ يمـز كالقاعدة العامٌ  ة التي بينيى عمييا الباب؛ كمف ث
ما ىك شذكذ عف القكاعد المكضكعة بعد استقصاء ذكذ إنٌ اعتباره في ىذا الباب, فالشٌ 

, كداخؿه ة كطبيعتيا, بؿ ىك منياألكضاع العربٌية كأحكاليا, كليس شذكذنا عف سنف العربيٌ 
 .(ْ)فييا((

يتضح ىذا مف  , التداكلٌي الكاضح في نصٍّ المقاصدعدىا كقد حضرت ىذه الثنائية ببي     
مف لـ يطمع  ما يظفٌ كربٌ )): اذ كالقياس, إذ يقكؿبٌيف فيو مفيـك الشٌ قكؿ الشاطبٌي الذم يي 

أك  ,ظر القياسيٌ في النٌ  بعيده  :أك ,عميو قاسي أك ال يي  شاذه  قكليـ: عمى مقاصد النحكييف أف  
مثؿ ذلؾ في القرآف فيقكمكف  كغير فصيح, كقد يقع ,في نفسو ما أشبو ذلؾ ضعيؼه 

بالتجييؿ ىـ اؿ نحكى مى شٌنع عمييـ, كيي يي  ا أفٍ  مري بالتشنيع عمى قائؿ ذلؾ, كىـ أكلى لعى 
يمكا منو قكانيف قً كا كالـ العرب ليي يـ لما استقرى ما قالكا ذلؾ ألن  حكييف إنٌ النٌ  فإفٌ  ؛كالتقبيح

سيؿ عمييـ فيو كجو القياس كلـ يعارضو معارض  : قسـه ل حذكىا كجدكه عمى قسميفحذى يي 
                                                           

دة, يعني تتابعيا كعدـ ييعرؼ مصطمح االٌطراد عند النحاة بأنو: ))التتابع كاالستقامة كاطراد القاع (ُ)
 .ُّٗ: كالصرفٌية النحكٌية المصطمحات معجـ تخمفيا((.

 .َُُ -َُٖينظر: الخصائص:  (ِ)
 .َُُ, كالخصائص: َِْ/ ِينظر: الكتاب:  (ّ)
 .ُْٕ -َْٕ/ ُالفكر الٌنحكم: ضكابط  (ْ)
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تفعؿ  العرب كانت ا بأف  لشياعو في االستعماؿ, ككثرة النظائر فيو فأعممكه بإطالؽ عممن 
 ذلؾ في قياسو.

تو ككثرة ما خالفو, فينا قالكا: لقمٌ  ر ليـ في كجو قياس أك عارضو معارضه لـ يظيى  كقسـه    
ما تكممكا بو مف  بع العرب فيا نت  أك نحك ذلؾ, بمعنى أن   ,عمى السماع أك مكقكؼه  و شاذٌّ إنٌ 

يا لـ تقصد في ذلؾ القميؿ أنٌ ا نعمـ بؿ ألن   ,و غير فصيحغيره عميو, ال ألن   ذلؾ, كال نقيسي 
 .(ُ)((ذلؾ الظفٌ  عميو أك يغمبي  قاسى أف يي 

مكلكجٌية في أشار الشاطبٌي في نٌصو ىذا إلى حزمة قضايا, تيعدُّ مف القضايا االبست    
حاة, ؿ: مقاصد النٌ ىما: األكٌ  رك ز عمى نكعيف مف المقاصد؛المسانيات التداكلٌية؛ فقد 
ميف ا اآلخر, فيك قصد المتكمٌ اذ كاصطالحيـ لو, أمٌ حاة بالشٌ النٌ  كتجٌسـ ىذا القصد في مراد

فكا قصد العرب كع مف القصد؛ ألٌنيـ تعرٌ )العرب( كقد اعتمد قصد الٌنحاة عمى ىذا النٌ 
حاة بيف الكالـ كعممكا حقيقة مرادىـ مف كالميـ, كعمى أساس ىذا القصد مٌيز النٌ 

 أفٌ  غير)), يىعضد ىذا قكلو:الذم يستعمؿ قميالن , كذلؾ الكالـ المستعمؿ كثيرنا عند العرب
 كفي فيو صاحبو ارتكب كما الن ظـ, ىذا عمى الكالـ في عمييا التنبيو يجب قاعدةن  ىاىنا
 العرب كالـ صمب اتباع ىك ماإنٌ  ليفاألكٌ  كاضعيو عند القياس في المعتمد أفٌ  كذلؾ غيره,
 اضبطن  فضبطكه االستعماؿ مسترسمة كثرةن  مثالن  ركثي  ما إلى فنظركا فيو؛ األكثر ىك كما

 تمؾ تكازم كثرة يكثر لـ ذلؾ مف كجدكه كما كالميـ, صريح مف وألنٌ  بمثمو ـكيتكم   ينقاس
 لـ فما ال؟ أـ كالميـ قياس في معارض مف لو ىؿ: نظركا ,االستعماؿ في عٍ شً يى  كلـ الكثرة
 لكاف مثمو استعممت لك العرب أفٌ  عممكا يـألنٌ  ا,أيضن  القياس فيو أجركا معارض لو يكف
 .(ِ)((فىعىميٌ : فعكلة إلى سبالنٌ  في قالكا كما القياس, ىذا عمى

مٌما تقٌدـ يتضح أٌف بنية النظاـ النحكٌم في العربٌية قائمة أساسنا عمى استقراء كالـ    
العرب, كالقياس عمى ما كثير مف كالميـ كالبناء عميو, كترؾ ما قؿ  مف كالميـ, أك ما 

                                                           
 ْٖٓ - ْٔٓ/ّالمقاصد الشافية:  (ُ)
 . ُُٖ – َُٖ/  ْ: نفسو (ِ)
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 , و كثيره ا بيف ثنائٌية النظاـ  رسمت كقدكاف معارضى ا كاضحن نصكص المقاصد تمازجن
كاالستعماؿ؛ فبينيى النظاـ النحكٌم القائؿ بالشذكذ, كالضعيؼ, كالقبيح عمى أساس 
ا لمقياس عميو, كالقميؿ شاذ ال يقاس عميو. كحضرت ىذه  االستعماؿ, فالكثير يككف صالحن

يتخذ صالحية مقارنتو داخؿ النظاـ  الثنائٌية في رسـ حدكد البيئة المغكٌية الكاحدة؛ فالقكؿ
النحكٌم بغيره مف األلفاظ إف كاف مف بيئة لغكٌية كاحدة؛ أٌما إف اختمفت البيئة المغكٌية غابت 

 صالحية االستعماؿ ىذه.  
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ُثانياملبحث ال

ُإلشارياتالتداولّية ل املقاربة

 

ّ  اإل – 1  تإلشر درت: اطر  اتحديدي

م غو المتكمّ يبمّ  ,انجازيِّ إ عملً  يتؤدّ يا ؛ ألنّ داوليّ تحديد اإلشاريات الوسم التّ يكتسب       
يت من ىنا ُعرّْ  .جتماعّي اليي وع  ييو حدث الوولياق االليربطيما مًعا بالسّ  ؛لممخاطب

م باإلشارة إلى المخاطب أو إلى عدة أشياء ))العبارات التي تسمح لممتكمّ  يا:اإلشاريات بأنّ 
وباإلمكان تحديدىا  .(ٔ)ا((ا أم خياليِّ ة من عالم الخطاب, أكان ىيا الخطاب حويويِّ خاصّ 

ر ىيه العناصر معنى األلفاظ, تبًعا يا ألفاظ ُتشير إلى عناصر خارجّية, تُفسّْ بالوول: إنّ 
))ىيه الوحدات إيا ما  :نا إيا ُرمنا ييم؛ ألنّ م وييم المخاطبلسياق الوول وعصد المتكمّ 
م والمتموي معرية ىوية المتكمّ  -عمى األعل –ا يلك , استوجب منّ وردت يي موط  خطابيّ 

    .(ٕ)((لمحدث المغويّ  والمكانيّ  واإلطار الزمانيّ 

االستعمال ))انطلًعا من نوطة ارتكاز وىيه اإلشاريات ال يتحدد معناىا إال عند      
لواء الوول ىو حدث تاريخيّ (ٖ)ميا إلواء الوول((جسّْ يُ   ,ديحصل يي زمان محدّ  لغويّ  , وا 

 إلى يائدة اإلشاريات ( Levinsonنلفنس), وأشار (ٗ)د بوساطة متكمم محددومكان محدّ 
الطبيعّية وضعت أساًسا ات بأّن المغات ر الباحثين يي المسانيّ يا تعبيرات ُتيكّْ أنّ  عمى

 ,اس, كيلك تبرز أىميتيا الكبرى حين يغيب عّنا ما تشير إليولمتواصل المباشر بين النّ 

                                                           
 .ٖٜالدكتورة. يىبية الحاج حمو: , لسانيات التمفظ وتداولية الخطاب (ٔ)
 .ٖ٘:, براون ويول, ترجمة: محمد لطفي, ومنير التريكيتحميل الخطاب (ٕ)
 .ٓٔٔالواموس الموسوعي لمتداولّية:  (ٖ)
 .ٓٔٔينظر: نفسو:  (ٗ)
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, وىي مثال واضح عمى جوانب من المغة ال تفيم (ٔ)ييسود الغموض ويستغمق الفيم
 .(ٕ)م يي ضوء ما يوصده المتكمّ دالالتيا إالّ 

حاة ينطبق يعند النّ  ؛داوليينظَّار التّ عن توسيم نُ  حاة لإلشارياتالنّ  اختمف توسيمُ و      
ا تعريف اإلشاريات عمى )الضمائر, وأسماء اإلشارة, واألسماء الموصولة, والظرف(, أمّ 

 واإلشاريات ,واإلشاريات الزمانّيةة, يوسموىا عمى: اإلشاريات الشخصيّ  ةداوليّ ُنظَّار التّ 
 :(ٗ)بيانو اإلشاريات باآلتي( لفنسن, يي حين حدد )(ٖ)ةالمكانيّ 

 .المخاطب والغائبم و ة عمى المتكمّ ة: ضمائر الحاضر الدالّ إشاريات شخصيّ  -ٔ
 ياق.مان المحدد بالسّ ة عمى الزّ ة: كممات دالّ إشاريات زمانيّ  -ٕ
 م.إشاريات مكانّية: عناصر إشارية لممكان, تحدد مراجعيا نظًرا إلى مكان المتكمّ  -ٖ
ة ميكورة يي الخطاب, عبًل أو عمى عناصر لغويّ إشاريات الخطاب: عناصر تحيل  -ٗ

 بعًدا.
مين من حيث ة بين المتكمّ ة: ألفاظ تشير إلى علعات اجتماعيّ إشاريات اجتماعيّ  -٘

 ة.ة, أو علعة عائميّ أو علعة رسميّ  ,ىي علعة صداعة

إال يي ألفاظ التوسيم؛ ليا  (لفنسنو) ,التداوليينو  النحاة العرب, توسيم وال نجد يرًعا بين     
 .داوليين لعرض المطمبالتّ  مسنعتمد توسي

 

 

                                                           
 .ٚٔ: , محمود أحمد نحمةآياق جديدة يي البحث المغوي المعاصرينظر:  (ٔ)
 .ٖٚٔمعرية المغة, جورج يول, ترجمة: أ. د. محمود يراج عبد الحايظ: ينظر:  (ٕ)
 .ٗٛ-ٕٛاستراتيجيات الخطاب: ينظر:  (ٖ)
: الخطاب دراسة معجمّية, نعمان بوعرةالمصطمحات األساسيَّة يي لسانيات النَّصّْ وتحميل ينظر:  (ٗ)

ٛٚ. 
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 خصد ة: اإلشر درت اتش   -1-1

, وخير مصداق ليا (ٔ)م, أو المخاطب, أو الغائبة عمى المتكمّ الّ ىي اإلشاريات الدّ      
م تودَّ  عّرف النُّحاُة الضمير بأنَّو: ))ما وِضَ  لمتكمٍم, أو مخاطٍب, أو غائبٍ  ر وعديالضم

 يي حاة األثر التداولّي لمضمائر, ودخولياوعد وعى النّ  ,(ٕ)((اى أو حكمً أو معنً  ايكُره لفظً 
لتعيين مسماه  يا: ))الموضوعليا بأنّ  دائرة اإلشاريات, ظير ىيا جمًيا يي تعريف المراديّ 

 .(ٖ)مو أو خطابو أو غيبتو((مشعًرا بتكمّ 
 : ىي ؛أعسام عمىمائر يي العربية وتوسم الضّ  

 , ىو, ىي, ىم,... ., أنتمائر المنفصمة مثل: أناالضّ  -ٔ
 والواو يي ) بيتو( ء يي( واليا)كتابك مائر المتصمة مثل: الكاف ييالضّ   -ٕ

 .)يمعبون(...
, (المستتر يي )نام (ىو)المستتر يي )عل(, و (أنت)مائر المستترة مثل: الضّ   -ٖ

 ( ... .تر يي )نفرحالمست (نحن)و
يدّل عمى وكيلك ُتعد أسماء اإلشارة من صنف اإلشاريات؛ يالوسم األكبر منيا    

 ﴾َبَناِتي َىؤاَُلءِ ﴿األشخاص, نحو: ىيا رجل, وىاتان امرأتان, وىؤالء, رجال, وعولو تعالى: 
 .(ٗ)(ٚٛ)ىود
 ,غامُض المعنى عنصر إحاليّ  وىيا الوسم؛ ألنّ  سم الموصول إلىاالوباإلمكان إضاية    

وغموُضو ىيا يجعمو دائم الرَّبط بعنصٍر آخر ُيزيل ىيا الغموض, ويوضح  ؛ُمبيُم الدَّاللة
الدكتور تمام حسَّان  ؛ عمًما أنّ والغائب كيلك ,والمخاطب ,مُيشار بو إلى المتكمّ , و الدَّاللة

 .(٘)والموصوالت ,سماء اإلشارةأمائر عمى ضمائر األشخاص, و يطمق مصطمح الضّ 

                                                           
 .ٕٛاستراتيجيات الخطاب: ينظر:  (ٔ)
/ ٗ: ىـ(, تحويق: يوسف حسن عمرٛٛٙشرح الرضّي عمى الكايية, رضي الدين األسترابايي)ت (ٕ)

ٗٓٔ. 
ه(, تحويق: الدكتور. ٜٗٚتوضيح المواصد والمسالك بشرح ألفّية ابن مالك, ابن أم عاسم المرادّي )ت (ٖ)

 .ٖٛ٘/ ٔ: عبد الرحمن عمي سميمان
 .ٜٖٙ -ٜٖٗ/ ٔينظر: المواصد الشايية:  (ٗ)
 .ٜٓٔة معناىا ومبناىا, الدكتور. تمام حسان: المغة العربيّ ينظر:  (٘)
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))ييي تشير  :ة بحسب سياق االستعمالخصيّ وتختمف جية اإلحالة يي اإلشاريات الشّ     
, (ٔ)(( م(يي البداية إلى التمفصل المسانّي, اليي تنبثق عنو, عبل إحالتيا عمى يرد )متكمّ 

ة ليست علمات خصيّ مائر الشّ الضّ  أنّ  : (D. Mainguenea منغونودومينيك ) رعمَ و 
 :, يالمغة وضعت(ٕ)عناصر تعمل عمى تحويل المغة إلى خطاب ة يحسب, بل ىيلسانيّ 
وعت  م من اإلحالة عمى نفسو يي أيّ  يارغة تمكن المتكمّ تحت تصرف مستعممييا أشكااًل ))

اعتضت الحاجة ليلك, وىيه األشكال الفارغة تجد لنفسيا مضامين بمجرد أن ينطق بيا 
 .(ٖ)م ضمن حال الخطاب((المتكمّ 

 

 ة:ند  رت اتزمراإلشر د   – 2 – 1

م والمخاطب( بزمن ة التي تربط عناصر الخطاب )المتكمّ نيّ امحددات الزمىي ال      
عمى زماٍن ما يي  الة عمى لحظة التمفظ, أو التي تحيلأو ىي األلفاظ الدّ  الحدث المغوّي,

م, يزمان عمى زمان يحدده السياق بالوياس إلى زمان التكمّ  كممات تدلُّ الخطاب, وىي ))
م أو مركز يإيا لم يعرف زمان التكمّ  ؛(ٗ)م ىو مركز اإلشارة الزمانّية يي الكلم((التكمّ 

 .(٘)ة التبس األمر عمى السام  أو الوارئاإلشارة الزمانيّ 

, وعد حو العربيّ وظيفة ىيه اإلشاريات يي النّ  مثل: اآلن, مانظروف الزّ ت وعد اتخي     
ا ال تختص باإلشارة إلى المكان, بل عال الشاطبّي: ))ىنمان ا( لإلشارة إلى الزّ تستعمل )ىن

 .(ٙ)عد يراد بيا الزمان((

                                                           
 .ٔٗة: المواربة التداوليّ  (ٔ)
ة: ة االلكترونيّ ة خميفة بولفعة, مجمة أعلم الثواييّ ات التداوليّ ينظر: مدخل إلى النظريّ  (ٕ)

http://www.aklaam.net/newaqlam  
 .ٜٙ: , عمر بمخيرةة التداوليّ يي ضوء النظريّ  تحميل الخطاب المسرحيّ  (ٖ)
 .ٕٓالمعاصر:  آياق جديدة يي البحث المغويّ  (ٗ)
 .ٖٛ, واستراتيجيات الخطاب: ٕٗة: ينظر: المواربة التداوليّ  (٘)
 .  ٕٙ٘/ ٕالمواصد الشايية:  (ٙ)

http://www.aklaam.net/newaqlam
http://www.aklaam.net/newaqlam
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 اإلشر درت اتمكرند ة: – 3 – 1

, ة يي الحدث الكلميّ ))بتحديد المواع  باالنتساب إلى نواط مرجعيّ  :وىي تختصُّ     
ن يىناك طريوت إنّ  :بشكل عام انطلًعا من الحويوة الوائمة حديد المكانيّ ة التّ وتواس أىميّ 

مّ ن لإلشارة إلى األشياء, ىما: إمّ يرئيسيت ا بتحديد ا بالتسمية أو الوصف من جية أولى, وا 
 .(ٔ)أماكنيا من جية أخرى((

ك , يإنّ ا))بكون اسم اإلشارة ظريً  :ة أو الزمانّية إالشارة الشخصيّ ىي ال تختمف عن اإلو     
كونو ظرًيا ُتجريو مجرى األشخاص, يكما إيا أردت اإلشارة إلى المكان من غير إرادة 

, وىيا عائٌد (ٕ)((عل كيلك توول: أعجبني ىيا المكانتوول: أعجبني ىيا الرجل, وىيا الف
النحو لفظ ىنا, بييا  كونو ظرًيا يأشرت إليو, يالخاّص عصدت )) :م يإياعصد المتكمّ إلى 

ىيا وأشباىو يإن شار بيا إال إلى المكان من حيث كونو ظرًيا بخلف وما يكر معو ال يُ 
 ياق.ُيحدده السّ , (ٖ)األمر يييا مطمق((

, (ٗ)ن: مرتبة ُبعد, ومرتبة ُعربتيوعد حّوَق الشاطبّي مراتب ىيه اإلشاريات يوجدىا مرتب   
ىنالك, و ىاىناك, و , ىناكمبعيد: )ومن اإلشارة ل ىاىنا(, ,الوريب: )ىنا يمن اإلشارة إلى

 . (٘)مَّ(ثَ و 

, اييي ةات الواردياعيا بحسب السّ وعد استبان من ىيا أن أسماء اإلشارة تتغير مرجعيتُ     
ا ييي ))رمز لفظّي يدل عمى وجود إشارة إلى شيء معين, يإمّ  ,مينوبحسب مواصد المتكمّ 

أن نستعممو عمى حويوتو حينما نشير بو إلى يلك الشيء, كوولنا: ىيا الرجل, ونحن نشير  

                                                           
 .ٗٛاستراتيجيات الخطاب:  (ٔ)
 .ٛٔٗ/ ٔالمواصد الشايية:  (ٕ)
 .ٛٔٗ/ ٔ: نفسو (ٖ)
 .ٕٔٗ, ٜٓٗ/ٔينظر: نفسو:  (ٗ)
 .ٕٔٗ -ٛٔٗ/ ٔينظر: نفسو:  (٘)
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إليو باليد يعًل, أو نستعممو من دون استخدام اليد كوولنا بعد يكر شخص من األشخاص: 
 .(ٔ)ىيا الشخص, أو يلك الميكور((

 :اتحياوتي  ألقسرم اإلشر درت وسمات - 2

 :أي ؛ّنيا ترتبط بموعٍف تواصمّي معّين؛ ألاتداوليِّ ىيه اإلشاريات بمجمميا تؤدي عمًل      
بمخزون الُمخاَطب كما يتصّوره المتكّمم يي أثناء الّتخاُطب, وىي كيلك عممّية تعاونّية نسبًة 

يا تستيدف تمكين نّ ؛ أل(غرايس)عند  (principle of co-operaito) لمبدأ التعاون
يلك عن طريق إمداد المخاَطب بكّل  جريمن تعّرف الّياِت الموصودة, ويالُمخاَطب 

  .(ٕ)المعموماِت التي يمتمكيا المتكّمم عن الّيات الموصودة

والمرجعّية ىي العلعة  ة(؛وعد ُعنَي ُنّظار التداولّية بوظيفة اإلشاريات )المرجعيّ      
اليي عيل  سياق الوول, والواع  االجتماعيّ بين  تربط ياألنّ  ؛(ٖ)النسوّية بين الوول والمرج 

 :وىي ؛مة التضامنّية من طرف المتكمّ ضمن تطبيق االستراتيجيّ يي ييو ىيا الوول, 
ة التي يحاول المرسل أن يجسد بيا درجة علعتو بالمرسل إليو ونوعيا, وأن ))االستراتيجيّ 

ا بإزالة معالم الفروق يعبر عن مدى احترامو ليا ورغبتو يي المحايظة عمييا أو تطويرى
ة؛ لتوزيعيا, وتنويعيا, ومرجعيتيا, ة التضامنيّ للستراتيجيّ  أبرز تجل  ر مائ, والضّ (ٗ)بينيا((
ر يي توميص المسايات بين طريي الخطاب؛ يتكون العلعة بين الطريين يي نياية مّما أثّ 

م وىديو من منيا يي بدايتو, تبوى ىيه العلعة مرىونة بوصد المتكمّ  الخطاب أحسنَ 
ن أثناء الخطاب, عال وضعت لإلحالة عمى ُمعيّ  -عمى اختلييا –مائر , يالضّ (٘)الخطاب

حاضر كان, أو  اطبّي: إّن ))المضمر ليس بموضوع يي األصل ليدّل عمى حاضر أيّ الشّ 
                                                           

 . ٚأسماء اإلشارة يي الورآن الكريم, دراسة تأويميَة, عمر محمد عوني النعيمي )دكتوراه(:  (ٔ)
, أنس بن محمود يّجال )دكتوراه( يي الوصص الورآنيّ  ينظر: اإلحالة وأثرىا يي تماسك النّص  (ٕ)
:ٕٔٛ. 
 .ٕ٘أوريكيوني, ترجمة: محمد نظيف:  –ة يي المغة, ك ينظر: يعل الوول من الياتيّ  (ٖ)
 .ٖٙتواصمية األسموب يي روميات أبي يراس الحمداني, عائشة عويسات )ماجستير( :  (ٗ)
 .ٖٙ:  تواصمية األسموب يي روميات أبي يراس الحمداني ينظر: (٘)
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نما وض  لمعّين ُمحال عميو, متشخص يي حال الخطاب(( غائب أيّ  , (ٔ)غائب اتفق, وا 
 . (ٕ)))يئة من الكممات, يتغير معناىا حسب الموام(( ييو

))ال ُتشير إال  :ياات؛ ألنّ وتشكل اإلشاريات عند )جان سيريوني( جزًءا من المرجعيّ      
بوجود مرج  ما. يبين )أنا( وبين يرد ما يتحدث عن نفسو يي لحظة معينة, تكون العلعة 

 .(ٖ)علعة حويوية, ىي العلعة الناتجة عن لفظ ىيا الفرد لكممة: أنا((

يووُم بو المتكّمُم  أنيا عملٌ يي تحميل الخطاب عمى  إلييا ينظروىيه الوظيفة )المرجعّية(    
تعبيرات تحيل إلى )) :ىي ( أنَّ اإلشارياتvan dijk يان دايك) , ورأى(ٗ)كاتبُ أو ال
ام  وزمن المنطوق م والسّ )يستوي تفسيرىا منو( وىي المتكمّ  نات السياق االتصاليّ مكوّ 

عبيرات غير مستومة عن السياق )المتغيّْر( وليا دائمًا وىيا يعني أن التّ  ومكانو الخ .
 .(٘)محيلت أخرى((

بنائيا,  سوغاتم ىحدإ يمائر ىر الضّ الحاجة إلى مرج  يفسّ  وعد رأى الشاطبّي أنّ    
))ويحتمل أن يكون سبب بنائيا وضعيا يي األصل عمى االيتوار إلى ما : عال

 نتاجيا التواصمَية.إربط الضمائر بظروف وىيا يمثل  ,(ٙ)ُيفسّْرىا((

د دالالتيا تبًعا ييو اليي يحدّ  ؛المشار إليوارة داللة بعيًدا عن وال نجد ألسماء اإلش      
وسيم األوَّل ىو بالنسبة إلى المشار إليو من ))يالتّ  :اعات التي توض  يييا ىيه األسماءلمسي

وسيم غير ثابت؛ يود عّر يي , وىيا التّ (ٚ)ى أو مجموًعا, ميكًرا أو مؤنثًا((كونو مفرًدا أو مثنً 
))العرب عد اتسعت ييو  :أّن يلك اسم إشارة لممفرد البعيد, ولكن حويّ االستعمال النّ 

                                                           
 .ٕٚ٘/ ٔالمواصد الشايية:  (ٔ)
 .ٔ٘يعل الوول من الياتية يي المغة:  (ٕ)
 .ٕٛالممفوظية:  (ٖ)
 .ٕٛٔينظر: اإلحالة وأثرىا يي تماسك النص يي الوصص الورآني:  (ٗ)
 .ٖٙٔ- ٖ٘ٔ: سعيد بحيري, يان دايك, ترجمة: عمم النص مدخل متداخل االختصاصات (٘)
 .ٕٚٙ/ ٔالمواصد الشايية:  (ٙ)
 .ٜٖٗ/ ٔ: نفسو (ٚ)
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, أي: بين الفارض (ٔ)﴾َيِلكَ  َبْينَ  َعَوانٌ ياستعممتو لممثنى, أال ترى إلى عولو تعالى: ﴿
 والبكر, يأوع  )يلك( عمى االثنين, وكيلك استعممتو لمجم  يأضايت ُكًل إليو يي نحو: ﴿

نْ   .(ٖ)(((ٕ)﴾الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  َتاعُ مَ  َلمَّا َيِلكَ  ُكلُّ  َواِ 

 ,موعصد المتكمّ  ,ياقد السّ , يود حدّ (ىؤالء)يي الكلم عن  الشاطبيّ  ومن ىيا ما يكره     
جم  كان لميكر أو  ىيا المفظ يشار بو لمجم , أي نوع الُمشار إليو, عال: ))يريد أنّ و 

لمؤنث, ييستوي يي اإلشارة بو إليو جم  الميكر وجم  المؤنث يتوول: أعجبني ىؤالء 
َىا َأْنُتْم ُأواَلِء  ﴿ :الرجال, وىؤالء النسوة, وما أشبو يلك, ومن األول عولو تعالى

    .(ٙ)(((٘)ي﴾َىؤاَُلِء َبَناتِ  ومن الثاني عولو حكاية عن لوط عميو السلم ﴿ (ٗ)ُتِحبُّوَنُيْم﴾

ويتضح يي ىيه النّصوص التعالق بين البنية والويمة التواصمّية التي تتواير يي ىيه     
لفظٍة ما دون غيرىا, وجعل  م الستعمال, يالويمة التواصمّية ىي التي توجو المتكمّ البنية

داللتيا محددة, وعد تغاير ىيه الداللة المشيوَر من استعمال المفظة, نحو استعمال )يلك( 
ن كان  المشيور يييا داللتيا عمى المفرد, وعّمة ىيا التغاير لمداللة عمى المثنى والجم , وا 
 ىي السياعات الُمنجزة يييا ىيه األلفاظ.

االستعمال ىو اليي ُيحدد نوع المشير الزمانّي,  الزمانّية نجد أنّ يي اإلشارة كيلك و       
لى ىيا أشار الشاطبّي بوولو: ))أما أمس يظرف من ظروف الزمان... يأما بناؤه  وا 

 ك إيا أردت بو اليوم اليي عبل يومك صار معرية باإلشارةيمتضمنو معنى األلف واللم, ألنّ 
 . (ٚ)((إليو, يخرج بيلك عن حكم النكرات

                                                           
 .ٛٙالبورة:  (ٔ)
 .ٖ٘الزخرف:  (ٕ)
 .ٔٓٔ/ ٗالمواصد الشايية:  (ٖ)
 .ٜٔٔآل عمران:  (ٗ)
 .ٛٚىود:  (٘)
 .ٖٓٗ/ ٔالمواصد الشايية:  (ٙ)
 .ٕٚٔ/ ٔ: نفسو (ٚ)
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كون اإلحالة عمى ال توف عند حدود األعيان المشاىدة, بل عد ت يي المواصدواإلحالة     
من المعاني ما يضطرون إلى اإلخبار عنيا  : ))إنّ الشاطبيّ  , عالمعنى من المعاني

ومنو أيًضا َيَجار, وىو اسم لمفجور  واإلحالة عمييا كما يضطرون إلى يلك يي األعيان
  .(ٔ)((وعمم لو

المضمر ليس بموضوع يي حاة المتأخرين اليين عالوا: ))وعد خالف الشاطبّي النّ      
نّ  األصل ليدلَ  ما وض  لمعّين عمى حاضر أّي حاضر كان, أو غائٍب أّي غائب اتفق, وا 

غير أّنو لما كان المضمر إيا تعول خارًجا عن  ,ُمحال عميو, متشخص يي حال الخطاب
ل,  , توىموا أنو حاضر مبيم وغائب مبيمالخطاب عمى الجممة ُيِيَم من يلك وضعو األوَّ

... وحويوة األمر يي المضمر بعكس ما توىموه ...  يي حال الخطاب عارض وأّن التعيين
ة يي حالة تعومو مفرًدا كالحرف, ويلك دليل عمى أّن بل المضمر ال يستول أصًل بالمفيوميّ 

تور يي أصل الوض  إليو, وىو اليي يعين مدلولو ييمو بغيره, ييلك الغير مف ما يتمّ معناه إنّ 
  .(ٕ)((ويشخصو, وبو تمَّت داللتو عمى معناه اليي وض  لو

ة التي تؤدييا مرجعيّ ص ُيستبان لنا مدى عناية الشاطبّي بوظيفة الومن ىيا النّ       
يىنيِّا , وأّن ىيه الوظيفة ال تتحوق إال بحضور المشار إليو حضوًرا عينيِّا أو اإلشاريات
ظام الوض  يي النّ  :أيّ  ؛بين الوضعين م والمخاطب, ويرتبط يي ىيا تمييزهعند المتكمّ 

غيره ايتواًرا أصيًل  , يالضمير يي األصل مفتور إلىاالستعمال المغويّ والوض  يي  النحويّ 
ن ال مبيم ييو إًيا معرية ال نكرة وتعريفو ))معناه اليي وض  لو واحد معيّ  إنّ  :وعمى ىيا

 .(ٖ)تعريف الشخص, ال تعريف الجنس((

إّن روز مواربة المواصد لإلشاريات, تكشف مساوعة المواربات التداولّية ليا, من حيث      
الرؤية العاّمة؛ يكل المواربتين رّكزت عمى البعد التخاطبّي واالستعمالّي لإلشاريات؛ وعّر 

                                                           
 .ٜٖٓ/ٔ: المواصد الشايية (ٔ)
 .ٕٛ٘ - ٕٚ٘/ٔ: نفسو (ٕ)
 .ٕٛ٘/ٔ: نفسو (ٖ)
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 ة,بتحديد مديات الخطاب الزمانيّ  إشراك المخاطب؛إلى عندىم أّن المتكّمم يسعى بوساطتيا 
نة لمسياق الحاوي لمتراكيب المغوّية.  والمكانّية, والشخصّية, المكوّْ

وىي كيلك مواربة تجاوزت حدود التركيب, لترّكز عمى األداء الوظيفّي لإلشاريات,     
يي وىو ربط الكلم بسياعاتو المختمفة, وأضايت عيمة تداولّية أخرى, ىي اشتراط التعيين 

 عنصر اإلحالّي موعًعا محوريِّا يي العممية التواصمّية.الُمحال عميو, وىو شرط ُيكسب ال
 ؛مرتبطة بالواع  المعيشو  ,ظر إلى اإلشاريات إال وىي متخية حواًراوعمى ىيا ال يمكن النّ 

 دين.دة يي زمان ومكان محدّ ييي دائًما تحيل عمى حالة من الحاالت المحدّ 

ر من دون أن وىيه المعاني ىي معاٍن كامنة يي الضمير بالوض , وىو وض  يتصوّ      
ىيا المعنى الكامن يي األلفاظ بالوض  تي تمَّ يييا, و تكون لو بداية حويوية أو ُتعمم الحالة ال

 مَ يِ ))إيا أطمق يُ  :يالمفظ ؛استعمالو من المكون إلى الظيور :أي ؛يتحول عند إطلق المفظ
      .(ٔ)المستمعين( بالوض (()نفيام راج  إلى عمم وىيا االو, المعنى يي

ياإلشاريات تفتور إلى االستولل  ؛داولّيةلمتّ  وىيا ما تجّسم يي الواموس الموسوعيّ     
, (ٕ)يا ليس ليا داللة معجمّية: إنّ يا ال تستطي  بمفردىا تعيين مرجعيا؛ أيّ اإلحالي؛ ألنّ 

 داللتيا تتحدد باالستعمال وليس بالوض . الكلم. وىيا يعني أنّ ومفسرىا واع  خارج حيز 

اإلحالة, عال بين , وربطوا بينيا و حاة العرب ىيه اإلشاريات بوسم المعريةوعد وَسم النّ      
, كيلك (ٖ)يا أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمتو((ما صارت معرية ألنّ سيبويو: ))إنّ 

سًما بعدما تعمم أّن من ُيحدَّث عد اما تضمر معرية, ألنك إنّ اإلضمار ما صار عال: ))إنّ 
, وعد صارت ىيه اإلشاريات معارف (ٗ)عرف من تعني وما تعني, وأنك تريد شيًئا يعممو((

ِمير معرَية أِلَنَّك اَل ه(ٕ٘ٛ)ت حاة لعمة تداولّية, عال المبردعند النّ  نََّما َصار الضَّ : ))َواِ 
                                                           

 .ٜٛٚ/ ٕأصول تحميل الخطاب:  (ٔ)
 .ٜٔٔ, وٓٔٔلواموس الموسوعي لمتداولّية: اينظر:  (ٕ)
 .٘/ٕالكتاب:  (ٖ)
 .ٙ/ٕنفسو:  (ٗ)
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ا يعريُو السَّام  َوَيِلَك َأنَّك اَل َتوول َمَرْرت ِبِو َواَل َضربتو َواَل يىب َواَل َشْيئً تضمره ِإالَّ بعد َما 
ِمير َوَىِيه المعارف َبْعضَيا أعرف من  من َيِلك َحتَّى تعريو َوَتْدِري ِإَلى من يرج  َىَيا الضَّ

لوول ُبعًدا , يعمم المخاطب عند النحاة ىو اليي جعميا معرية, وعد يضمر ىيا ا(ٔ)بعض((
نتاج الكلم عن طريق التفسير والتأويل يِّا آخر ىو مشاركة المخاَطب يي إتداوليِّا وتواصم

 يي النّص والتي ُتحيل الضمائر عمييا.  ةلألعوال المضمرة, أو الكممات غير الميكور 

الشاطبّي الخلف الحاصل  ويي سبيل ضبط مسالك الّنسق النحوّي يي المواصد يكر      
 ؛يكتنف بعًدا تخاطبًيا نحويّ  نسق وىو ؛مراتب المعارف من حيث التعريف يي حاةالنّ  بين
, يكمما كان االسم أعمى رتبة يي مخاطبم وعمم الد بوصد المتكمّ عريف يتحدّ التّ  نّ أل
فكير وىو نتيجة حتمّية لمتّ  ة التخاطب بين المتخاطَبين؛عمميّ  صار األنج  يي ,عريفالتّ 
ن أكثر من سائر عيّ عمى المُ م المعارف يصير دااًل يتودم يي ُسمّ داولّي, ياليي التّ 

الرجل  ف المعارف )أنا(, ويلك أنّ : ))أعرَ ه(ٖٚٚ)ت الفارسيّ  عال أبو عميّ  ,(ٕ)المعارف
ف, يإيا عال: )أنا( ما يكون لُيعرّْ البيان إنّ  إيا عال: )أنا(, يميس يحتاج إلى زيادة بيان؛ ألنّ 

وبعده ما ييو األلف واللم... ثم  و معرية لمغائب...ثم )زيد(؛ ألنّ  يود ُعِرف معرية عين ...
 )ىيا( ال تعمم بو جنًسا من جنس كما عممت بالرجل, ييو أشدّ  بعده )ىيا( و)يلك(؛ ألنّ 

 .(ٖ)إبياًما((

اإلشارة, العمم, اسم : الضمائر, (ٗ)الترتيب اآلتي واتخيت المعارف يي المواصد    
 االسم الموصول.باأللف واللم, المعرف إلى معرية, المضاف 

ضمير و م, سق اآلتي: ضمير المتكمّ أّما ابن مالك يي التسييل, يرتبيا عمى النّ      
والمعرف باأللف  ,الموصولو  المنادى,و  اسم اإلشارة,و ضمير الغائب, و العمم, و المخاطب, 

                                                           
 .ٕٓٛ/ ٗ: ىـ(, تحويق: عبد الخالق محمد عضيمةٕ٘ٛالموتضب, محمد بن يزيد المبّرد )ت (ٔ)
 .ٜٜٗ-ٜٚٗينظر: عمم األصوات النحوّي, الدكتور. سمير استيتية:  (ٕ)
 .ٔ٘, تحويق: الدكتور. شريف عبد الكريم: لمنثورة, أبو عمي الفارسيّ المسائل ا (ٖ)
 . ٕٛٗ- ٕٚٗ/ ٔينظر: المواصد الشايية:  (ٗ)
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اسم و العمم, و حاة يي ترتيبيا, ىو: الضمائر, والمشيور عند النّ  .(ٔ), والمضاف إليوواللم
, وعد خالف الدكتور سمير استيتية ترتيب (ٕ)واللم الموصول والمعرف باأللفو اإلشارة, 
الضمائر, يأسماء اإلشارة, معتمًدا يي العمم ىو أعرف المعارف ثم  ورأى أنّ  ؛الودماء

 .(ٖ)يي الخطاب اإلحاليّ داولّية التي يؤدييا العنصر اختياره عمى الوظيفة التّ 

العمم, و مائر, ىو: الضّ  عند الودماء رتيبالغالب يي التّ  رتيب الوارد تكشف أنّ مواربة التّ و    
 ثم المضاف إلى المعرية. ,الموصول والمعرف باأللف واللم برتبة واحدةو اسم اإلشارة, و 

من عيمة  حاة لم يخلترتيب النّ  وم  موايوتنا لمدكتور استيتية يي ما يىب إليو إال أنّ      
يالضمائر ىي األكثر  ؛لإلشاريات حضور المنحى االستعماليّ  تداولّية؛ إي يتبين منو
أو ّي خصّي الحسّ م والمخاطب, والعمم أكثر داللة عمى الحضور الشّ ارتباًطا وداللًة بالمتكمّ 

يا تستعمل لإلشارة إلى الحاضر يي الخطاب والبعيد عن نَّ واإلشارة أعل منو؛ إي إ اليىنيّ 
 الدائرة التخاطبية.

األسماء النكرة وعممّية انتوالو ؛ ألّن األصل يي تداوليّ ال الوسمَ  المعريةُ  اكتسبتوعد      
كرة أصل يي يالنّ  ؛حوّي إلى االستعمال المغويّ ظام النّ عريف ىي عممية انتوال من النّ لى التّ إ

 استبان ىيا النسق لنا من حزمة ,الوض  المغوّي والمعرية أصل يي الوض  التخاطبيّ 
: وولي ؛ إيمعرية اإلشارياتيييا  اطبيّ ر الشّ يورّ تمك التي المواصد؛ منيا  يي نصوص

 ويوول أيًضا: ))إنّ  .(ٗ)نكير(())واألسماء المضمرة والمبيمة معارف, ال يجوز عمييا التّ 
يا عد استغنت عريف, وأسماء اإلشارة معارف كمّ خصيص والتّ الغرض يي اإلشارة ىو التّ 

 .(٘)بتعرييا عن إضايتيا((

                                                           
 .ٗٔٔ/ ٔ: شرح التسييلينظر:  (ٔ)
 .ٕٛٗ/ ٔينظر: المواصد الشايية:  (ٕ)
 .ٓٓ٘-ٜٚٗ: عمم األصوات النحويّ ينظر:  (ٖ)
 .ٜٕٛ/ ٔالمواصد الشايية:  (ٗ)
 .ٓٔٗ/ٔنفسو:  (٘)
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يستبطن  ,عريف(خصيص والتّ )التّ  إّن النسق الّنحوّي الواّر يي موالةوباإلمكان الوول:       
و لم شار إليو(, ولكنّ )المُ ى عرف المسمّ  عمى أّن المخاطب دلّ ي ا؛ إي التعريفتداوليِّ  ُبعًدا
 خصيص يحدوده أوس ؛ أي: إنّ , أّما التّ ولم تتكشف لو حدود الُمعّين انكشاًيا تاًما د لو,ُيحدَّ 

))ويي  :وانكشفت لو حدوده انكشاًيا تاًما ,باليات (ى )المشار إليوب عرف المسمّ المخاطَ 
المخاطب إلى الموصود من بين ما ىي علمات توجو يلك تأكيد عمى أّن عرائن التعريف إنّ 

          .(ٔ)األشياء التي عد مّيزىا وصارت معينة لديو((

 وىنا نوف عمى إشكال مفاده: كيف تكون ىيه األسماء معرية وىي مبيمة ؟ أال ُيعدّ       
يي معرية ىيه  اطبيّ ؟ ولإلجابة عنو نعرض رأي الشّ لجم  بين النويضينىيا من ا

العرب وضعت  إي يوول: ))المضمرات وأسماء اإلشارة وغيرىا معارف؛ ألنّ  ؛األسماء
م أو مخاطب أو غائب, وكيلك اسم اإلشارة ن يي الخارج متكمّ تعيّ المضمر دااًل عمى مُ 
اه من حيث ىو ُمشار إليو, يكلىما موضوع يفيد الحوالة عمى وض  لتعيين مسمّ 

 .(ٕ)معيود((

ا اإلبيام ييو , أمّ المغويّ للستعمال المعرية وصف  عمى أنّ  يكلم الشاطبّي دليلٌ       
ظام وتنعدم يي ))سمة ال تتجمى إال يي مستوى النّ  :ياإلبيام ,نحويّ ظام الوسم ليا يي النّ 

مستوى اإلنجاز واالستعمال. إي يشترط أن يرتف  ىيا اإلبيام بمجرد إجرائيا تجنًبا لمبس. 
عريف التي تري  عنو اإلجمال ييو  عمى واحد عرينة التّ يما يفسر المبيم عند استعمالو ىو 
عريف خصيصتين متكاممتين ال متنايرتين تؤكد ما بين بعينو وىو ما يجعل اإلبيام والتّ 

, ومن المحتم أّن ما يطمبو نظام المغة ىو غيره ما (ٖ)ظام واإلجراء من تكامل وارتباط((النّ 
 .(ٗ)يطمبو االستعمال التداولّي ليا

                                                           
 .ٕٔٓالمشيرات الموامية:  (ٔ)
 .ٕٙ٘ -ٕ٘٘/ ٔالمواصد الشايية:  (ٕ)
 .ٖ٘ٓٔ – ٚٗٓٔ/ ٕ, وينظر: أصول تحميل الخطاب: ٖٛالمشيرات الموامية:  (ٖ)
 .ٖٙينظر: خواطر تأمل لغة الورآن الكريم, الدكتور. تمام حسان:  (ٗ)
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ثنائية )اإلبيام والتعريف(, التي يتجمى يييا استبطان  عن حوّي يكشف لنارد النّ ا السّ ىي    
نّ ال يكتفي بعرض المووالت النظرية و نظامة وأنّ داوليّ حوّي لمويم التّ ظام النّ النّ  ما يميل إلى , وا 

 مين منيا عن طريق دخوليا يي دائرة الخطاب اليومّي.إيادة المتكمّ 

 

ّ  حدلدل ات – 3  تإلبهرم: اتندو

, (ٔ)))ما ايتوَر يي الداللِة عمى معناه إلى غيرِه(( :ىو حو العربيّ المبيم يي النّ  حدُّ       
 اللة عمى أسماء اإلشارة يي بدايةلة )األسماء المبيمة( لمدّ احاة العرب مواستعمل النّ و 

عول سيبويو: ))األسماء المبيمة: ىيا, وىيان, وىيه,  , ونمحظ ىيا ييحويّ التأليف النّ 
يا , ويي عول المبرد: ))والمبيمة ال يجوز أن تضاف إلى شيء؛ ألنّ (ٕ)وىاتان, وىؤالء...((

 .(ٖ)ال تكون إال معارف باإلشارة التي يييا((

حتى  حديديتوس  التّ  ؛ماة بعدىحويّ حديد لممبيمات يي المدونات النّ لم يثبت ىيا التّ     
 .(٘)وأسماء الزمان والمكان ,(ٗ)مائر والموصوالتالضّ  صار يشمل

ما وضعت يي األصل لما استبيم ة بوولو: ))إنّ ىيه التسمي (ىـٔٛ٘ت)ل الّسييميّ وعد عمّ   
م اسمو, أو أراد ىو إبيامو عمى بعض المخاطبين دون بعض, ياكتفى باإلشارة عمى المتكمّ 

, وعال الرضّي: ))المبيمات: (ٙ)من اسمو عند المخاطب(( إليو, أو كانت اإلشارة إليو أبين
ن كانت معارف ألنّ  نما ُسميت مبيمات, وا   ))المبيمات: أسماء اإلشارة والموصوالت... وا 

بحضرة  اسم اإلشارة من غير إشارة حسّية إلى الُمشار إليو مبيم من عند المخاطب, ألنّ 

                                                           
 .ٔٗٗىـ(, تحويق: نجاة حسن عبد ا: ٓٙٛ)ت  الحدود يي عمم النحو, شياب الدين األندلسيّ  (ٔ)
 .ٚٚ/ ٕالكتاب:  (ٕ)
 .ٕ٘ٙ/ٗالموتضب:  (ٖ)
 .ٕٓٗ/ ٖينظر: شرح الرضّي:  (ٗ)
 .ٜٗتحويق: الدكتور. سميح أبو معمي: ينظر: الّمم  يي العربية, ابن جني,  (٘)
 .ٚٚٔ: أحمد عبد الموجود  نتائج الفكر يي النحو, أبو الواسم السييمّي, تحويق: عادل (ٙ)
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لت مبيمة ت, من دون الصّ م أشياء يحتمل أن تكون ُمشاًرا إلييا؛ وكيا الموصوالالمتكمّ 
   .(ٔ)عند المخاطب((

يا: داوليين بأنّ عند التّ -(ٕ)ى أيًضا )المييمات, والمتحوالت(وتسمّ -د المبيماتُتحدّ و     
ة التي تتوعف عيمتيا المرجعّية عمى المحيط الزمانّي والمكانّي ))الوحدات المغويّ 

( بأّنيا: ))وحدات لسانّية وظيفتيا داللّية Orecchioni وعريتيا )أوركيوني  ,(ٖ)لورودىا((
ومرجعّية تأخي بعين االعتبار بعض العناصر المكونة لمموعف التواصمّي لمعرية الّدور 

  .(ٗ)اليي يمنحو ليا المتخاطبون, والوضعّية الزمكانّية لممتكّمم وبالتالي لممخاطب((

عمل نحوّي, ووظيفة داللّية  يي تكوين بنية الخطاب بما تؤديو من وىي عامل أساسيّ      
م ىيه اإلمكانّية يي الخطاب المباشر, يتصير يائدة اإلحالة ربط تداولّية, ويستثمر المتكمّ 

ة التي ُأنجز يييا ة والمكانيّ م والمخاطب( بالظروف الزمانيّ ي الخطاب )المتكمّ نصرَ عُ 
 الخطاب.

المبيم ما المبيم بوولو: )) عن دائرة التحديات السابوة؛ يود عّرف اطبيّ الشّ لم يبتعد     
ى مبيمات, من حيث كانت تو  ُتسمّ و )) ,(٘)و جيات تحصره, وال أعطار تحيط بو((ليس ل

نّ  تو  عمى كلّ  ىيا التسوير  ,(ٙ)عت((إليو أو بالنّ  ما يتعين اسم اإلشارة بالوصدمشار إليو, وا 
ىيا عد يكون د معناه تبًعا لغيره, وغيره أّن المبيم ىو ما تحدّ  عمى داللة عاطعة التسوير يدلُّ 

 ىي: ؛ةأربع يي المواصدالمبيمات  وعد وجدنا أنّ  .داخل النّص أو خارجو

 

                                                           
 .ٕٓٗ/ ٖشرح الرضّي:  (ٔ)
 .ٖٛتواصمية األسموب يي روميات أبي يراس الحمداني: ينظر:  (ٕ)
 .ٚٗ, ترجمة: محمد يحياتن: المصطمحات المفاتيح لتحميل الخطاب, دومينيك مانغونو (ٖ)
 .ٖٛتواصمية األسموب يي روميات أبي يراس الحمداني:  (ٗ)
 .ٜٕٙ/ ٖالمواصد الشايية:  (٘)
 .ٜٖٚ/ ٘نفسو:  (ٙ)
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 أسماء اإلشارة. -ٔ
 الضمائر.  -ٕ
 األسماء الموصولة.  -ٖ
 الظروف. -ٗ

عدَّ لما  الشاطبيّ  , كما يي عول(ٔ)مبثوثة يي المواصد عدة نصوص وىيا يتضح من   
يا يميس شبو اسم اإلشارة منيا اإلبيام يي األشياء كمّ : ))حدى عمل بناء األسماءإام اإلبي

يما والضمير بالحروف والدخول عمييا, عمل بو السيرايّي بناء اسم اإلشارة والضمير يإنّ 
 يأشبياشيء  شيء من الحيوان وغيره, ييما داخلن عمى كلّ  مبيمان يوعان عمى كلّ 

 .(ٕ)((ياالحروف, ألّن الحروف أعراض تعترض عمى األشياء كمّ 

بوولو:  ؛ن االسم الظاىر والموصولبي هز يميوأشار إلى إبيام الموصول يي أثناء ت     
نى عمى مع و ال يدلُّ , ألنّ ى مخصوص بنفسو وليس كالييعمى معنً  االسم الظاىر يدلُّ ))

ال يتبين معناىا بنفسو,  ياوصميا أنّ )) :, وسبب(ٖ)مخصوص إال بصمة توضحو إلبيامو((
 .(ٗ)ي واعتصرت لم ُيفيم من اليي شيٌء((يإيا عمت: جاءني الي

اسم زمان عابل لمنصب  ))كلُّ  الظرف من المبيمات , عال: اطبّي إلى أنّ وعد أشار الشّ     
ظرف ا يي , أمّ (٘)ا, يالمبيم نحو: صمت يوًما((عمى يلك التودير كان مبيًما أو مختصِّ 

ت, وما جرى مجراىا... المكان, عال: ))وعسَّم المبيم إلى ثلثة أعسام: أحدىما الجيات السّ 
والثاني: الموادير... وىي ما يودر بو المكان كالميل والفرسخ والبريد... والثالث: المشتق 

يما وغيرىما )عبل إنّ )). وعال أيًضا: (ٙ)من الفعل الواع  ييو, نحو: ععدت موعًدا حسًنا((
                                                           

 .ٓٔٔ/ ٙ, ٖٔٔ/٘, ؤٖٓ-ٜٕٙ/ ٖ: المواصد الشاييةينظر:  (ٔ)
 .ٛٛ - ٚٛ/ ٔ :نفسو ( ٕ)
 .ٕٓ٘/ٔ: نفسو (ٖ)
 .ٚٙٗ/ٔنفسو:  (ٗ)
 .ٜٕٙ/ ٖ: نفسو (٘)
 . ٜٕٛ- ٜٕٙ/ ٖنفسو:  (ٙ)
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وبعد( مّما تودم ُبني لشبو الحرف لفًظا من عبل الجمود, ... وشبيو معنى من االيتوار لما 
 .(ٔ)يبين معناىا لزوًما((

ظر يي من النّ ثبات لما تورر من عبل بأّن اإلشاريات ىي عناصر لسانّية مبيمة, و وىيا إ   
, ال علعة ليما بالوض  المغويّ  صفتان ملزمتان لممبيمات استبانت لنا نصوص المواصد

 ىما: ؛ليا وان باالستعمال اإلجرائيّ بل يتعم

 نتاجو التخاطبّية.يرتبط الكلم بوساطتيا بظروف إ   -ٔ
 يي سياعات محددة. ال تتضح داللتيا إال باالستعمال المغويّ   -ٕ

 نووىيا ما بيّ لإلييام, ؛ بل ىو مودمة يوصد اإلبيام ال طمًبا لو يي الخطاب مالمتكمّ و     
اًل ألن ُييكر أوّ و , ))(ٕ)يوصدون اإلبيام أواًل, ثم اإلييام ثانًيا((العرب )) : إنّ بوولو اطبيّ الشّ 

ال, ثم ا ويفسر مبالغة يي يلك الوصد, إي كان اإلبيام أوّ ثانيً  خّص يي جنسو, ثم يا مبيمً 
 ؛فييمة الفيم والتّ بعمميّ  ُعنيَ  اطبيّ ن أّن الشّ . وىيا يبيّ (ٖ)ا لألمر((وتعظيمً  اا تفخيمً البيان ثانيً 

ة كيما تصبح عمميّ  ؛م ييدف من كلمو إيصال رسالة لممخاطب, واضحة ومفيومةيالمتكمّ 
نتاج الخطاب, عن طريق ب يي إ, كيلك تتيح المبيمات مشاركة المخاطَ التواصل ناجعة

 البحث يي مدلوالت المبيمات داخل النّص أو خارجو.

ُأريد بالظرف المبيم االستوبال )) :يإيا ؛ةمنيّ اتساع داللتو الزّ وعد أتاح إبيام الظرف      
 ﴿ة, وليلك عالوا يي عولو تعالى: وز ييو ما لزم يي إيا من اإلضاية إلى الجممة الفعميّ جيي
بفعل مضمر دّل عميو  مريوعٌ ىم  (: إنّ ٖٔ)الياريات:﴾ ُيْفَتُنونَ  النَّارِ  َعَمى ُىمْ  َيْومَ 

                                                           
 .ٖٚٔ/ ٗ: المواصد الشايية (ٔ)
 .ٙٗٗ/ٗ: نفسو (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٗ: نفسو (ٖ)
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, ياإلبيام ىو اليي جعل الظرف يتمت  بصفة التغيير الداللّي, وعد أياد النحاة (ٔ)((الظاىر
 والمفسرون من ىيه الصفة يي توجيو األعوال, ومنيا توجيو اآليات الورآنّية الكريمة.

 

    ن:رن حياوتدااتق ب واتبعي مديي – 4

 ,داوليّ عد التيا ُرتبت ترتيًبا اعتمد البُ المواصد تبين أنّ مائر يي مواربة ترتيب الضّ     
ا أن تكون مائر مجتمعة, يأمّ ميران أو الضّ اطبّي: ))إيا كان الضّ ل الشّ ُيستبان ىيا من عو و 

م أو الخطاب أو الغيبة, يي رتبة واحدة, أو يي ُرتب مختمفة, والرُّتب ىنا ىي بحسب التكمّ 
ضمير غيبة, م, وضمير خطاب, و سام: ضمير تكمّ مائر عمى ثلثة أعالضّ  ويلك أنّ 

و بعيد و يدلُّ عمى المراد بنفسو, وبمشاىدة مدلولو, وأيًضا يإنّ م, ألنّ يا ضمير المتكمّ وأخصُّ 
عمى المراد بو حاضًرا أو غائًبا  و يدلُّ لحية لغيره, ويميو ضمير المخاطب, ألنّ عن الصّ 

 .(ٕ)دونيما(( وعمى سبيل االختصاص, ويميو ضمير الغائب, ألنّ 

 ىيا الترتيب , ولكنّ (ٖ)ىيا الترتيب منسجم تماًما م  ما عرره سيبويو وجميور النحاة     
م ضمير ك توول: زيٌد أعطانييا, يتودّ اطبّي: ))يإنّ عال الشّ  ة؛عصديّ  لدواعٍ  ؛يخض  لمخرم

يتودم م, كيلك توول: خمتنيو, الفاعل وىو الغائب, وتؤخر ضمير المفعول وىو لممتكمّ 
, وعالوا: )عميو رجًل , وضمير المتكمّ مخاطب عمى ضمير المتكمّ مضمير ال م أخصُّ

يْ ﴿ليسني(, ويي الورآن الكريم:  رتيب عمى حالو . وسواء بوَي ىيا التّ (٘)(((ٗ)﴾ُيِريُكُموُىمْ  َواِ 
يإّنو يي الخطاب, أم انخرم يي بعض مواض  الخطاب ويي أنواع معينة من الضمير, 

 ولم يُكن توظيًفا بنيوًيا مجرًدا. ستعمالّية,ا تخاطبّية إلى دعامات انحويِّا مستندً  نسًوا يظلّ 

                                                           
 .ٜٛ/ ٗنفسو: المواصد الشايية  (ٔ)
 .ٖٚٔ- ٖٙٔ/  ٔ:نفسو (ٕ)
 .ٖٗٙ/ ٕينظر: الكتاب:  (ٖ)
 .ٗٗاألنفال:  (ٗ)
 .ٜٖٔ/ ٔالمواصد الشايية:  (٘)
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ة يّ وبحسب أىمّ  ؛رتيب بحسب المواض  يي بناء الجممة عمى أساس تداوليّ عام ىيا التّ      
يبدأ باألعرب وينتيي  م موياًسا لترتيب تفاضميّ يكان الورب من المتكمّ  األدوار التخاطبّية؛

تبًعا  يرتتغ صر األعرب يي الخطاب, وىي رتبةم يحيل عمى العنيضمير المتكمّ  ؛باألبعد
 :ا الغائب وىولضرورات الخطاب, كيلك رتبة المخاطب تتغير تبًعا لتمك الظروف, أمّ 

يوط يي يعل المغة لكن األشخاص  يووم بدور سمبيّ خص المتحدث عنو, واليي ))الشّ 
 .(ٔ)الثلثة يشتركون يي نوطة واحدة: ييم جميًعا يستخدمون لطرح موضوع الكلم((

 ,يا ثلثة: عريبيالجميور عمى أنّ  ؛رتب اإلشارة التخاطبّيةحاة لالنّ  ىتختمف رؤ و     
ّي يعرض الشاطب, أّما ابن مالك يود جعميا اثنتين: عريب وبعيد, وعد وجدنا وبعيد ,ومتوسط

ابن مالك بجعل رتب اإلشارة  جعمنا نورر أنو وعف م  عولي عرًضارأي ابن مالك وحججو 
))عصد التوسط غير , أما التوسط يوال: (ٕ), وىي عريب وبعيدان وليست ثلثً اثنتي

 .(ٖ)معتبر((

يفيد انتوال  أوالء عد)) :, يمدّ ة ببنية أسماء اإلشارةترتبط علعة البعد والورب التخاطبيّ و     
, ا )ىا( التي تدخل عمى )ىنا(. أمّ (ٗ)بتو التي ىو يييا إلى مرتبة أبعد((اسم اإلشارة من مرت

م يي سبيل جمب انتباه ة يستعمميا المتكمّ ة معنويّ ىي دالّ  ا, إيً (٘)ييي تفيد تنبيو المخاطب
 ؛وكيلك تختمف دالالت )يلك( بين الورب والبعد باختلف بنية اسم اإلشارة ,المخاطب

. (ٙ)م يي يلك , ويلك يدل عمى البعد وتركيا يدلُّ عمى الورب(()) الكاف والل :يمحاق
  وبييا يرُعُم لنا الشاطبّي عّمة تداولّية الختيار صورة المفظ. 

                                                           
 .ٖٓالممفوظية:  (ٔ)
 .٘ٔٗ- ٕٔٗ/ ٔالشايية:المواصد ينظر:  (ٕ)
 .ٖٔٗ/ ٔ: نفسو (ٖ)
 .ٗٔٗ/ ٔنفسو: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔنفسو: ينظر:  (٘)
 .٘ٓٗ/ٔنفسو:  (ٙ)
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م, من ىيا المتكمّ  وصدللستعمال ولمسألة الورب والبعد خاضعة وعمى ىيا يتورر أّن     
 وصدوعد تخرج إلى غير ىيا تبًعا لاطبّي, تأتي لمرتبة غير الوريب بحسب الشّ  (ياك) أنّ 

ييما دون الوريب إي عد يو  يو البعد موض   ليست بنّص  اإلشارة بياك إنّ : ))عال ؛مالمتكمّ 
 .(ٔ)للتساع يي الكلم((س لمواصَد, أو يو الورب وبالعك

ُبنيت مواربة المواصد لمتوظيف النحوّي لوضية البعد والورب عمى أساس البعد التداولّي؛    
, وموععّية الُمشار إليو, مينتبًعا لمواصد المتكمّ  ن؛ىاتين الرتبتيالمفظ يدّل عمى إي إّن 

  وحضوره العينّي أو اليىنّي لدى المخاطب.

 

 :    هني  واتدضو  اتذ   ي  دس  اتدضو  ات – 5

ّية, واإلشارة ىما: اإلشارة الحسّ  ؛ا ىيا إلى شطر اإلشارة عمى عسمينيركن مطمبن      
مّ عمى أّن األشياء يي حويوتيا إمّ  ويعتمداليىنّية,  صورة يي  ا لياا ليا صورة يي الخارج, وا 

وألجمو وضعت اإلشارة, وعد  ,وتمثل الحسّية األساس يي حضور المشار إليو .(ٕ)ىناليّ 
سم الالنُّحاة  فيعر ت ويستباُن ىيا من ة,تنحرف عن ىيا وتستعمل انزياًحا يي اإلشارة اليىنيّ 
. ويرى (ٖ)اا أو يىنيِّ ا عينيِّ حاضر حضورً اإلشارة بأنَّو: اسٌم ُمظِير دالّّ بإيماء عمى اسم 

شاَىد محسوس عريب أو بعيد إاّل إلى مُ  األصَل ... أاّل ُيشار بأسماء اإلشارة)) :الرَّضيُّ أنَّ 
, , يمتصييره كالمشاىدٗ) ﴾اْلَجنَّةُ  ِتْمكَ ﴿ :ن ُأشير بيا إلى محسوس غير مشاىد, نحويإ )

لى (ٔ)(((٘) ﴾المَّوُ  َيِلُكمُ  ﴿:ى ما يستحيل إحساسو ومشاىدتو نحووكيلك إن ُأشير بيا إل , وا 

                                                           
 .ٛٙٔ/ ٔ: المواصد الشايية (ٔ)
 .ٓٓٔٔ/ ٕكشاف اصطلحات الفنون: ينظر:  (ٕ)
المتولي . كتوردالىـ( تحويق: ٕٜٚينظر: شرح كتاب الحدود يي النحو, عبد ا بن أحمد الفاكيي )ت( ٖ)

 .ٖ٘ٔ: رمضان أحمد
 .ٖٙمريم:  (ٗ)
 .ٖيونس:  (٘)
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اه من حيث ىو ُمشار اسم اإلشارة وض  لتعيين ُمسمّ ىيا أشار الشاطبّي بوولو: ))
 .(ٕ)إليو((

وىي  ؛أو إيماءً  ,أو الرأس ,أن تكون حسّية؛ أي: إشارة باليد األساس يي اإلشارةإًيا    
م والمخاطب, يود تكون وليس بين المتكمّ  ,م والُمشار إليومرتبطة كيلك بالمساية بين المتكمّ 

ستعمل ليا )ىيا( نحو: ستعمل ليا )يلك( نحو: يلك الرجل شجاع, أو عريبة يُ إشارة بعيدة يُ 
ة محدودة معروية الحركات اإلشاريّ  ))إنّ  :وعمى ىيا تتبين صحة موالة ىيا الولد مجتيد.

ثابتة عمى صيغة واحدة أال وىي حركة تنجز بجارحة من الجوارح نحو مشار إليو دون 
الكلم يعوض اإلشارة. يأسماء اإلشارة يي المغة تعّوض الحركة  االستعانة بالكلم. يكأنّ 

من واع  الصمت إلى واع  المغة  توجب المشاىدة. ييي الجسر اليي ينومناة التي تساإلشاريّ 
 .(ٖ)ا((الكلم. وىي التي تمكننا من أن نتحدث عن اإلشارة باعتبارىا عمًل لغويِّ و 

موضعيا أوائل و  رب )ىاء التنبيو(؛ّية استعمل العولمزيادة والمبالغة يي اإلشارة الحسّ     
المخاطب عمى حضور المشار إليو وعربو ولممبالغة يي سماء اإلشارة؛ ))لتنبيو أ

تمحق لما إي عال: )) ر ىيه الياء يي الحضور التخاطبّي:ث, وبّين الشاطبي أ(ٗ)إيضاحو((
ىما نجز ان ي, والتنبيو والتأكيد ىما عملن لغويّ (٘)توّرر يييا من معنى التنبيو والتأكيد((

 ويا عيمة تداولّية. ,لجعل الكلم مفيًدا م يي الحوار الوائم م  المخاطب؛المتكمّ 

من الورب  ما ىو أخصُّ  منو والحضور ال يوف عند الحضور العينّي الُمشار إليو, بل إنّ   
وأنت إيا نظرت إلى أصل الوض  يي اسم اإلشارة وجدتو : ))اطبيّ عال الشّ  ّي؛الحسّ 

ال يمزم, إي مفيوم  موضوًعا لُمشار إليو عريب أو بعيد, ويمزم يي الوريب الحضور أو
الحضور غير مفيوم الورب, يود يكون اإلنسان عريًبا منك وال يكون حاضًرا معك, 
                                                                                                                                                                      

 . ٕٚٗ/  ٕشرح الرضي :  (ٔ)
 .ٕٙ٘/ ٔالمواصد الشايية:  (ٕ)
 . ٘ٙالمشيرات الموامية:  (ٖ)
 .ٚٛ/ ٔمعاني النحو:  (ٗ)
 .ٔٔٗ/ ٔالمواصد الشايية:  (٘)
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ّي )بعيد ن: الحسّ وعمى ىيا يكون الحضور نوعي ,(ٔ)ا أخصُّ من الورب((يالحضور عمى ىي
 أو عريب(, ويىنّي )عريب(.

ة ))ترتكز باألساس عمى مفيوم الياتيّ  :ياوال توف اإلشارة اليىنّية عند حدود المغة, بل إنّ    
مثل التّ  ثم عمى المكانة التي يحتميا الموضوع يي العالم الموضوعي حيث يتواجد. إنّ 

مركز حول اليات اليي نعبر عنو من خلل األدوات )أنا( و)ىنا( يشكل نواة التّ  اإلشاريّ 
 .(ٕ)تجربة(( يي كلّْ 

     

مائر يالضّ , ايىنيِّ  استتاًرا المستترة يكون استتارىامائر الضّ  أنّ  اطبيّ الشّ  وعّرر      
د, محتجبة عن اإلدراك المفظّي, وىي لم تكن ظاىرة ثم استترت, يإيا عمنا: اكتب يا زي

نّ  يميس المودر لفظ أنت وال غيره: ما ىي أمور ))وكيلك سائر ما ُيستتر منيا وجوًبا, وا 
   .(ٖ)يىنّية توديرّية لم تظير عّط((

شارة إلى الحاضر يي الخطاب؛ : اإلداولّية؛ أيّ مائر كيلك تؤدي ىيه الوظيفة التّ والضّ     
 اطبيّ ُعِسمت عمى مرتبتين: الحضور والغياب, وعسم الشّ وىيا ُيستبان من توسيميا, إي 

 الحضور عمى ثلثة أعسام:

 م.متكمّ  -ٔ
 ب.مخاطَ  -ٕ
يصدر منو  ال: اليي يو  يي دائرة التحاور و م وال مخاطب؛ أيّ ال متكمّ مشارك,  -ٖ

  .(ٗ)الكلم وال يستوبل الخطاب

                                                           
 .ٕٚ٘/ ٔ: المواصد الشايية  (ٔ)

 .ٚٗٗالسيساوي, ضمن كتاب التداوليات عمم استعمال المغة: اإلشاريات مواربة تداولّية, يوسف  (ٕ)
 .ٕٙٚ/ ٔ: نفسو (ٖ)
 . ٕٛ٘-ٕٚ٘/ ٔنفسو: ينظر:  (ٗ)
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مائر يالضّ  ؛م والمخاطبعلعة مباشرة يي تحوق الخطاب بين المتكمّ  تنشئمائر والضّ      
ب ا, يإحالة ضمائر التخاطأيًضا عمى حضورىم حضوًرا عينيِّ  الة عمى المخاطبين تدلُّ الدّ 

ا عمى ا مبنيِّ الحضور يىنيِّ تكون عمى ما ىو موجود حاضر يي الخطاب, وعد يكون ىيا 
معرية سابوة لدى المخاطب, وتبرز ىيه المعرية السابوة عند المتخاطبين بالضمير )ىو( 

لى (ٔ)ولكنو داخل دائرة الخطاب ؛اليي يحيل عمى معّين خارج دائرة الحضور العينيّ  , وا 
م أو ج متكمّ ))العرب وضعت المضمر دااًل عمى متعين يي الخار  اطبّي بوولو:ىيا أشار الشّ 

 ؛شار إليومُ مخاطب أو غائب, وكيلك اسم اإلشارة وض  لتعيين ُمسماه من حيث ىو 
يكون مدلوليما غير  يكلىما موضوع يفيد الحوالة عمى معيود, لكن عد يعرض يييما أنّ 

 :(ٕ)مرؤ الويساوام الُمعين يي الخارج, كما عال خارجّي إعامة لمُمعين يي العمم م

 . (ٖ)وأنت إيا استدبرتو سدَّ يرجو((        

مّما توّدم تتبين عناية الشاطبّي يي ما وراء بنية المغة؛ أي: التصورات اليىنّية,       
اليي ُيغنى  نحويّ النسق الوالبحث عّما يورب ىيه التصورات إلى المحسوس, بوساطة 

الواّرة يي يىنو, تمك التي , يضًل عن مواصد المتكّمم ومعانيو بعناصر الموام الخارجيّ 
يجاد أثرىا يي العالم الخارجّي.يرغب يي إبلغيا ويريد إ   يصال مضامينيا, وا 

                                                           
 ٙٛ٘-٘ٛ٘ينظر: عمم األصوات النحوي:  (ٔ)
 . ٖٕديوان امرئ الويس, تحويق: محمد أبو الفضل إبراىيم:  (ٕ)
 .ٕٙ٘/ ٔة: المواصد الشايي (ٖ)
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ُاملبحث الثالث

ُصاتلمخصُّلالبعد التداولّي 
 

  
 

 :للمخص صات اإلطار التحديدي   - 1
سناد اإل سنادٌية, كتضـؿ: العالقة اإلاألكٌ  تركيب العربٌي نكعيف مف العالقات؛يكتنز ال      

كنصطمح عمى العالقة األخرل بالعالقة التكميمٌية, كىي التي تقع  ,الفعميٌ كاإلسناد  اإلسميٌ 
ة التي يضيفيا مميٌ المكمالت الجي  شمؿى كتضـٌ المخٌصصات, كتتسع لت ,دائرة اإلسناد خارج
 .ة إليوكحاجة السياقات القكليٌ  ,ؿو مكمً  ؿّْ اإلسناد لغرض مف األغراض بحسب كي  ـ إلىالمتكمٌ 
ي عندىـ بالفضالت أك فمنيا ما سيمٌ  حاة؛صات عمى تقسيمات مختمفة لمنٌ تتكزع المخصٌ     

صات إطالؽ المخصٌ  ككجدنا أفٌ  يى بالتكابع, كمنيا المنصكبات,مٌ كمنيا ما سي المكمالت, 
م فيي تؤدٌ  ؛ة التي تؤدييا, كىي تخصيص الكالـ كتحديدهداكليٌ عمييا باعتبار الكظيفة التٌ 

مف دكف  ند كالمسند إليو, التي تككف مطمقة عاٌمةة بيف المسخصيص لمنسبة الكالميٌ فعؿ التٌ 
خصيص ليست ىي الكظيفة الكحيدة كظيفة التٌ  مف االلتفات إلى أفٌ  دٌ كالبي  ,صاتالمخصٌ 
ي تؤدييا, كما سنتعرؼ في قابؿ كظائؼ التالبؿ ىي إحدل  ؛المخٌصصاتييا التي تؤدٌ 
ك: جممة فكما تأتي مفردة تأتي جممة, نح ؛ةصات ببنية كاحدكال تتقيد المخصٌ  .المبحث

 .(ُ)الخ ,الحاؿ كجممة النعت
م كظيفة يا: ألفاظ مفردة أك جمؿ تؤدٌ صات بأنٌ تحديد المخصٌ  -إذنا – نستطيعي     

زالة  ,ـ في سبيؿ اإليضاحتخصيص النسبة بيف المسند كالمسند إليو, يستعمميا المتكمٌ  كا 
 اإلبياـ لدل المخاطب.

 :(ِ)حك اآلتي بيانويا عمى النٌ في كبناءن عمى ىذا التحديد نكرد ما يندرج  
 
 


 .ُٕٗينظر: التداكلية عند العمماء العرب:  (ُ)
مف المخٌصصات ما لـ نجد لو بعدنا تداكليِّا في المقاصد الشافية, كقد ترد فيو أبعاد خطابٌية كظيفٌية  (ِ)

 االختصاص(.ك اإلضافة, ك في مدكنات نحكٌية أخرل, مف ىذه المخٌصصات: )المفاعيؿ بأنكاعيا, 
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 عت:الن   -1-1
تابعه مكمّْؿ لمتبكعو لداللتو عمى معنى فيو أك في متعٌمؽ )) :وأنٌ ب عرَّفو السيكطيٌ      

: ))التابع الذم ييكمؿ متبكعو ببياف , كىذا ما استقٌر في مصطمحات النحاة, فيك(ُ)((بو
يدة التي يؤدييا النعت في خصيص الكظيفة الكح, كلـ يكف التٌ (ِ)صفة مف صفاتو((

 منيا:  ؛عت ألداء كظائؼ عدةـ إلى تكظيؼ النٌ بؿ يعمد المتكمٌ  الخطاب؛
 نحك: مررت بمحمد الخياط. زالة االشتراؾ الحاصؿ في المعارؼ؛إ :أم التكضيح؛ -
ا -  عند المخاطب ال يحتاج إلى تكضيح؛ الثناء كالمدح, إذا كاف المكصكؼ معمكمن

بّْؾى اأٍلىٍعمىى﴾نحك قكلو تعالى:   (.ُ)األعمى ﴿سىبًّْح اٍسـى رى
ـ تمييزه لتحقير, إذا كاف المكصكؼ معمكمنا عند المخاطب, كال يقصد المتكمٌ كا الذـٌ  -

 .(ّ), نحك: جاء زيده البخيؿي مف شخص آخر
 :ق(ّٖٔ)ت السيرافيٌ  افقاؿ عني -ة لمنعتكىك الكظيفة األساسيٌ  -خصيص ا التٌ أمٌ     

خراج لو مف إبياـ كعمـك إلى ما ))معنى النعت أنٌ  ىك أخصُّ و اختصاص نفس المنعكت كا 
عت ا المعارؼ فيخرجيا النٌ كرات المنعكتة يخرجيا النعت مف نكع أخٌص منو, كأمٌ منو. فالنٌ 

 .(ْ)((مف شخص مشترؾ االسـ عند كقكع المبس فيو إلى أف يزكؿ المبس عنو
ا جميِّ      معنى االسـ  ))ييتـٌ  عت, قاؿ:لمنٌ  اطبيٌ ا بتعريؼ الشٌ كاتضحت ىذه الكظيفة كضكحن
 االسـ في نفسو تاـٌ  امع, ال بالنسبة إلى نفس االسـ, ألفٌ بالنسبة إلى فيـ السٌ ابؽ السٌ 
نٌ الدٌ  اللة كعدـ ذلؾ بالنسبة إلى فيـ فاكت في تماـ الدٌ ما التٌ اللة عمى معناه كضعنا, كا 
الداللة, أم معركفنا عنده, كقد يككف ناقص  امع, فقد يككف االسـ بالنسبة إليو تاـٌ السٌ 
ؿ بسمة بكسمو أك كسـ ما بو اعتمؽ ... كسمت األكٌ  ]كقكلو [مبيمنا عنده ...اللة, أم الدٌ 

 .(ٓ)ص بيا((عيرؼ بيا مدلكلو, كتخصٌ 


 .ُُٕ/ٓ: الجكامع, جالؿ الديف السيكطٌي, تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـرىمع اليكامع شرح جمع (ُ)
 .ِِٔمعجـ المصطمحات النحكٌية كالصرفٌية:  (ِ)
 .ُٗٓ-ُٕٓ/ّ, فاضؿ السامرائٌي: ينظر: معاني النحك (ّ)
 .ُِْ/ ِق(, تحقيؽ: أحمد حسف ميدلٌي: ّٖٔشرح كتاب سيبكيو, أبك سعيد السيرافي )ت (ْ)
 .ُِٔ- ُُٔ/ ْالمقاصد الشافية:  (ٓ)
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ال يتعمؽ  لمنعت, تحديد الشاطبيٌ في التنظير النحكٌم  في عد التداكلٌي القارٌ الب إفٌ      
يقصدىا ؛ بؿ يكمف في ما يضيؼ إلى المخاطب مف معمكمات جديدة بالمفظة نفسيا

 المتكٌمـ قصدنا تداكليِّا غايتو إضفاء سمة الكضكح كاإلفادة عمى الكالـ.
 
 مييز:الت   -1-2 

بأٌنػو: ))االسػـ النكػرة المينتصػب بعػد تمػاـ الكػالـ أك بعػد  ق(َٖٔ)ت عرَّفو ابف الضائع
, كىػػذا التعريػػؼ بػػو حاجػػة لمبيػػاف, فكيػػؼ يكػػكف (ُ)تمػػاـ االسػػـ بياننػػا لمػػا انػػبيـ مػػف الػػذكات((

ػػ داكلٌي الػػذم التٌػ البعػػد ىػي التػػي تحػدّْداإلجابػة عػػف ىػذا السػػؤاؿ ك  ا كييبػيَّف بػػالتمييز الكػالـ تامِّ
و ركيػب, كلكٌنػمػف حيػث التٌ  خصػيص, فقكلنػا: مػات القػدح. كػالـ تػاّـّ التٌ  مييز, كىكالتٌ  يؤديو

ليبػػػيف لممخاطػػػب كيزيػػػؿ  ؛مييػػزحتػػػيل إلػػػى التٌ ف حيػػػث االسػػػتعماؿ التخػػاطبٌي؛ لػػػذا اي نػػاقص مػػػ
))أف يحتمػػؿ الشػػيء  :ىػػي كظيفتػػو األساسػػية بحسػػب الفارسػػيٌ الغمػػكض عنػػو, فقيػػؿ: مػػاءن. ف

 .(ِ)كجكىنا فتيبينو بأحدىا((
غير كاؼو لكصؼ التركيػب  الشكميٌ  كعمى ىذا تكشؼ مقاربة الٌتمييز أٌف النظاـ الٌنحكمٌ 

سػبو مػػف طبٌي لمتركيػػب, الػذم يكتالمغػكم بالفائػدة؛ بػؿ يعتمػػد ىػذا الكصػؼ عمػػى الكسػـ التخػا
ػػص )التمييػػز ىنػػا(؛ فػػ الػػذم يحصػػؿ فػػي عػػدد  رفػػع اإلبيػػاـ الحقيقػػيٌ  بػػو المتكٌمـ يقصػػدالميخصّْ

راكيػػب كيكػػكف فػػي ذات مفػػردةو, أك نسػػبةو, بػػأف تحتمػػؿ الػػذات أك النسػػبة أشػػياء كثيػػرة مػػف التٌ 
  أحد المحتمالت. تخصيصد المخاطب فييا, كال يرتفع اإلبياـ إال بيتردٌ 

 ,زكالممٌيػػػ ,فكالمبػػػيٌ  ,كالتفسػػػير ,فػػػأطمقكا عميػػػو )التبيػػػيف ؛حػػػاة فػػػي تسػػػميتوالنٌ  كلػػػـ يتفػػػؽ
ة تفسػػير الكػػالـ يعمػػد عممٌيػػ ؛ إذ إفٌ بػػيّْف ككاضػػح فػػي ىػػذا التبػػايف اكليٌ كالبعػػد التػػدٌ  كالمفسّْػػر(,
إلزالػػة مػػا فػػي الكػػالـ مػػف غمػػكض قػػد يعجػػز المخاطػػب عػػف فيمػػو أك يفيمػػو  ؛ـإلييػػا المػػتكمٌ 

 خطأ.
نع لػػو بقػػدر عنايتػػو فػػي بيػػاف البعػػد بالكشػػؼ عػػف تحديػػد جػػامع مػػا اطبيٌ الٌشػػ كلػػـ يعػػتفً 

بػػيٌ  تبيػػيف االسػػـ السػػابؽ لػػو كتكضػػيحو التػػداكلٌي, الػػذم ىػػك ف لمػػا اسػػتبيـ مػػف كتفسػػيره, فيػػك مي
 (ّ)الذكات


 .َّٓ/ ّالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ُٗٔ/ِ: , تحقيؽ: الدكتكر. كاظـ بحر المرجافالجرجانيٌ  أبك بكرالمقتصد في شرح اإليضاح,  (ِ)
 .ِٓٓ/ ّالمقاصد الشافية: ينظر:  (ّ)
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 النداء: -1-3
مة مقدٌ  ىك دائمناك , (ُ)ليقبؿ عميؾ(( حاة ىك: ))تنبيو المدعكٌ في اصطالح النٌ  النداء   

))فيك  :ـ يتركو استغناءن بإقباؿ المخاطب عميوالمتكمٌ  إال أفَّ  -بحسب سيبكيو–لمخطاب 
داء غايتو الخطاب النٌ  اطبٌي أفٌ , كقد رأل الشٌ (ِ)ـ عميؾ((تكمٌ أٌكؿ كؿّْ كالـ لؾ بو تعطؼ الم

مف ـ كالمخاطب, قاؿ: ))ىك تصكيتؾ بمف تريد إقبالو لتخاطبو بحرؼ كالتكاصؿ بيف المتكمٌ 
قاؿ سيبكيو: إٌف  ,كيؤدم النداء كظيفة تخصيص الخطاب ,(ّ)الحركؼ المكضكعة لذلؾ((

 , فإذا قمت: يا رجؿ, كيا(ْ)تو, ألمرؾ كنييؾ أك خبرؾ((مف بيف أمٌ  مختٌص ))المنادل 
ف كاف نكرة في األصؿ, ألنو مقبؿ عميو )) :غالـ فالمنادل ىنا صار معرفة بالقصد, كا 
 .(ٓ)كػ)زيد( في االختصاص, ككذلؾ إذا قمت: يا زيد((داء, مقصكد, فصار بالنٌ 
عمى مكقع  دة في النداء؛ فيك ال يقتصرببنية محدٌ  صاصتخاال كظيفة دتحدٌ كال ت     

 تكٌمـفالم ؛حرؼ النداء بعد تماـ الكالـرد قد يككف حينما ي التقديـ في حرؼ النداء, بؿ
بالكالـ الذم يأتي بعد  يفيد تخصيص المخاطبف؛ يصوف المخاطب كتخصٌ يقصد تعيي

كتغيير البنية ىذا نتل عنو أسمكب آخر في الخطاب,  .(ٔ)التنبيو لجعمو معنيِّا بو دكف غيره
 (.االختصاص)ىك ك يؤدم الكظيفة نفسيا, 

داء, كىما أسمكباف متشابياف مع بعضيما, ط االختصاص بالنٌ اختالكبيذا يتبيف لنا    
ة بالنٌ  (ياأيٌ ػ)فمعنى االختصاص أف تأتي ب ا ـ, أمٌ داء, تيفيد تأكيد االختصاص لممتكمٌ المختصَّ

 فيي: بو بيف األسمكبيف؛أكجو الشٌ 
اختصاص  داءالنٌ ـ مف دكف غيره, في حيف يفيد إفادة االختصاص بالمتكمٌ  -

 المخاطب مف دكف غيره باألمر كالنيي.
يككناف ـ, كال داء لممخاطب كاالختصاص لممتكمٌ فالنٌ  يتعمؽ كالىما بالحضكر؛ -

 لمغائب.


 .ُُٖ/ٖ, شرح المفصؿ:  ِّٗ/ُاألصكؿ في النحك:  (ُ)
 .َِٖ/ ِالكتاب:  (ِ)
 .ِّّ/ ٓالمقاصد الشافية:  (ّ)
 .ِِّ- ُِّ/ ِالكتاب:  (ْ)
 .ِْٓ/ ٓالمقاصد الشافية:  (ٓ)
مسائؿ النحك العربٌي في قضايا نحك الخطاب  ,ُّٔ: , خالد ميالدةاإلنشاء في العربيٌ  ينظر: (ٔ)

 .َُٔالكظيفٌي: 
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 ؾ تقكؿ لمف كاف مقبالن ألنٌ  داء؛ـ, ككذلؾ النٌ يأتي االختصاص لتأكيد الكالـ المتقدّْ  -
داء عميؾ, منصتنا لكالمؾ, مستمعنا لو: كاف األمر كذا يا فالف, فأثبت بالنٌ 

 .(ُ)تككيدنا
نٌ  ,حكٌم, كاألداء الكظيفيٌ سؽ النٌ لتشابييما في النٌ  ؛كقد أدرجناىما في مطمب كاحد    ما لـ كا 

ـ ال يريد تنبيو غيره ليستمع كالمو؛ ألٌف المتكمٌ  ألفٌ  ؛صاصتخداء مع االتيستعمؿ حركؼ النٌ 
صيصة ىي , كىذه الخ(ِ)داء ال تككف إال لمتنبيوـ, كحركؼ النٌ كاقعة عمى المتكمٌ  (ياأيٌ )

 سمكبيف.المائز التداكلٌي بيف األ
  
 
 الحال: -1-4
الحاؿ إٌنما ىي ىيئة الفاعؿ أك المفعكؿ أك صفتو في كقت : )) بقكلو ابف السٌراج اعٌرفي   

 ييئة, ىذا التحديد كاشؼه عف أثر الحاؿ في تخصيص ال(ّ)((ذلؾ الفعؿ المخبىر بو عنو
 ييئةالتي يرد عمييا الفاعؿ أك المفعكؿ, فقكلنا: جاء زيد راكبنا, تبييف كتحديد كتخصيص لم

ا. كيتبيف ىذا مف قكلو )كقت ذلؾ و لـ يأًت التي جاء بيا زيد؛ أم: إنٌ  ماشينا كال راكضن
زمف معيف, كليست حالة ثابتة  ة لصاحب الحاؿ فيفالتبييف مقترف بحالة خاصٌ  ؛الفعؿ(
ذا قاؿ الشاطبي: ))إذا قمت: جاء زيده راكبنا, فالتقدير: جاء زيد في حاؿ رك فيو؛ كب, كا 

فالتقدير: في حاؿ ضحؾ, ككذلؾ سائر الميثيؿ, فأتى بقكلو )في حاؿ(  قمت: جاء ضاحكنا؛
, كبيذا (ْ)مقتطعنا مف الكالـ المقدَّر ليبيف لؾ خصكصية الحاؿ التي بيا يفارؽ الكصؼ((

التي بدا فييا صاحب الحاؿ, فيي مبينة لممخاطب  ييئةالالتخصيص كاقع عمى  يتبيف أفٌ 
  ث عنو.صكرة حضكر المتحدَّ 

 
 

    


 .ْٔٔ/ ٓينظر: المقاصد الشافية:  (ُ)
 .ْٕٔ/ ٓينظر: نفسو:  (ِ)
 .ِٖٓ/ُاألصكؿ في النحك:   (ّ)
 .ُْٖ/ ّالمقاصد الشافية:  (ْ)
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 البدل: -1-5
ؼ أحياننا ألداء كظيفة التخصيص, كىك في عيرؼ كاحد مف التكابع التي تكظَّ البدؿ      
تابع لما قبمو, مقصكد بالحكـ المنسكب إلى ما قبمو بال كاسطة يككف بيا مستقالن حاة: ))النٌ 

كلـ د بقيد مطمقنا لـ ييحدٌ  الكالـ ظؿٌ  , كالقصد المذككر معناه أفٌ (ُ)قصدنا بالحكـ((
ـ حيف ذكر المبدؿ المتكمٌ  ))ككأفٌ  ر البدؿ خصّْص اإلطالؽ المذككر:ا ذيكفممٌ  ,صييخصٌ 

امع قد يحممو عمى ما فيو مف عمـك أك ما كقع فيو مف غمط, فجاء بمفظ آخر السٌ  منو ظفٌ 
 .(ِ)في داللتو كىك مراده حقيقة(( أخٌص 
عمى  البدؿ ىنا اللتبس الكالـ , فمكالفي قكلنا: مررت بو زيدو  كالبدؿ يزيؿ المبس كما    

  .يف الشيء بما ىك أخٌص منوـ بالبدؿ إلى تبي, فقصد المتكمٌ المخاطب
 :(ّ)ىما البدؿ ييقصد لمعنييف؛ كمعنى قكليـ المقصكد بالحكـ, ىك أفٌ    

فيأتي أكالن بما يعيمُّو كغيره, ثـ  ـ ذكر المقصكد بالحكـ بخصكصو؛أف يريد المتكمٌ  -
 بالمخصكص؛ قصدنا لمتككيد, نحك: رأيت قكمؾ ناسنا منيـ. يأتي

أف يريد اإلبياـ عمى المخاطب, ثـ يبدك لو أف ييبٌيف, أك يتكٌىـ أفَّ المخاطب عالـ  -
 في عممو, فيأتي باالسـ اآلخر عمى جية البياف.  بما يريد, ثـٌ يشؾٌ 

 مف كؿ   كؿ  فقد يككف ببدؿ  لبدؿ ال يقتصر عمى نكع مف أنكاعو؛خصيص باكالتٌ     
يَّنَّا السَّمىاءى الدٍُّنيىا ًبًزينىةو اٍلكىكىاًكًب﴾, كما في قكلو تعالى: )مطابقة(  ؛(ٔالصافات  )﴿ًإنَّا زى

مىى صت بالككاكب. كبدؿ بعض مف كؿ, نحك قكلو تعالى: ة كقد خيصّْ فالزينة عامٌ  ًلمًَّو عى ﴿كى
﴾النَّاًس ًحلُّ اٍلبىٍيًت مىًف  ككرد  فالناس لفظ عاـٌ  ؛(ٕٗآؿ عمراف  )اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيالن

ابي اشتماؿ, نحك قكلو تعالى: . كبدؿ تخصيصو بعبارة مف استطاع سبيالن  ﴿قيًتؿى أىٍصحى
قيكًد﴾ ا بدؿ أمٌ  ار.ص بالنٌ فاألخدكد لفظ شامؿ خيصّْ  ؛(ٓ, ْالبركج) اأٍليٍخديكًد النَّاًر ذىاًت اٍلكى

ـ في عباراتو, كال يككف بييف, بؿ ىك غمط المتكمٌ خصيص أك التٌ كظيفة التٌ الغمط فميس لو 
 .(ْ)إال في الكالـ العادم, كال يككف في فصيح الكالـ

 


 .ُِٔ: لمفاكييٌ  ةشرح الحدكد النحكيٌ  (ُ)
 .  ُّٔالحدكد الٌنحكٌية مدخؿ إلى كظائؼ االسـ في التركيب, الدكتكر. عمي أحمد الكبيسي )بحث(:  (ِ)
 .َُٗ/ ٓينظر: المقاصد الشافية:  (ّ)
 .ُٗٗ -ُٕٗ /ٓ: نفسوينظر:  (ْ)
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 :(1)عطف البيان -1-6 
مجرل النعت في ظيكر  جارو  بقكلو: ))تابع ىػ(,ْٕٓ)تعرَّفو أبك حياف األندلسيٌ     

ُـّ فيـ التابع  ؛(ِ)المتبكع, كفي التكضيح كالتخصيص جامد أك بمنزلة الجامد(( فبالبياف يت
ىما: التخصيص  ؛يؤدييما البياف الكظيفتيف المتيف كبيذا يتبيف أفٌ  ,كيتضح معناه المراد

 كالتكضيح.
إال  األٌكؿ: ىك أٌنو ال يككفيتضح البعد التداكلٌي لمبياف, في متف المقاصد بمساريف ك     

, كال بدٌ  كشرط  ,(ّ)أف يككف أشير االسميف عممنا أك كالعمـ, نحك قكلنا: مررت بأخيؾ زيدو
 فال يككف الكالـ مفيدنا لممخاطب إف لـ يكف معركفنا عنده. عيى فيو حاؿ المخاطبالعمـ رك 

عمى المخاطب أٌم الزيًديف ٌنو مبيف لمتبكعو, فإذا قمنا: قاـ زيده, أشكؿ كالمسار اآلخر: أ  
, فيذا المسار في التحديد أظير (ْ)ىك  فإذا قمنا: أخكؾ, تبٌيف كتعٌرؼ عند المخاطب

يصالو بأنجع صكرة.   العناية بحاؿ المخاطب, كمحاكلة تكضيح الخطاب لو كا 
   
 
 االستثناء: -1-7 

قاؿ ابف يعيش في تعريؼ االستثناء: ))االستثناء صرؼ المفظ عف عمكمو بإخراج      
استثناء تخصيص,  ة, فكؿٌ ؿ, كحقيقتو تخصيص صفة عامٌ المستثنى مف أف يتناكلو األكٌ 

ا مف كؿٌ ))ال يككف المستثنى إال , ف(ٓ)تخصيص استثناء(( كليس كؿٌ  كشيئنا مف أشياء  بعضن
ؿ ا دخؿ فيو األكٌ عف الثاني ما كجب لاكؿ, ك"إال" تخرج الثاني ممٌ  ما تأتي لتنفيك"ال" إنٌ 

 .(ٔ)((امكجبنا كاف أك منفيِّ 
لـ  وخراج بقكلو: ))معنى إخراجو أٌف ذكره بعد إال ميبيّْف أنٌ اطبٌي معنى اإلكقد فسَّر الشٌ      

ـ ثيـٌ أخرجو... مرادنا لممتكمٌ و كاف ال أنٌ  امع بتمؾ القرينةيرد دخكلو فيما تقدَّـ, فبيَّف ذلؾ لمسٌ 


أقكاؿ النحاة القدماء كالمحدثيف في حقيقة البياف كتعريفو, كما المائز بينو كالبدؿ, ك أىما كاحد  تكثر  (ُ)
 أـ مختمفاف  كنسير في دراستنا ىذه عمى التمايز بينيما اعتمادنا عمى ما رقـ في المقاصد. 

 .ُّْٗ/ْتحقيؽ: رجب عثماف محمد:  ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب, أبك حٌياف األندلسي (ِ)
 .ّٗ/ٓينظر: المقاصد الشافية:  (ّ)
(8)

.ّٗ/ٓ: نفسوينظر:  
 . ْٔ/ِشرح المفصؿ:  (ٓ)
 .ِِٖ/ُ:  , تحقيؽ: عبد الحسيف الفتميٌ ق(ُّٔ)ت, ابف السراجاألصكؿ في النحك (ٔ)
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 .(ُ)فة كغيرىا((خصيص بالصٌ كقكلو: بػ)إال( ككذا, ىي خاٌصة المستثنى فيتميز بيا عف التٌ 
 فٌ إفقاؿ: )) خصيص في االستثناء؛كظيفة التٌ كقد فصَّؿ الشيخ الغالييني القكؿ في    

خصيص بىعدى الٌتعميـ, كييزيؿي ما و ييفيدي التٌ االستثناء مف الجنس, ىك االستثناءي الحقيقيُّ, ألنٌ 
 جنس فيك استثناءه ال معنى لو إالٌ ييظىفُّ مف عيمـك الحكـ. كأىما االستثناءي مف غير ال

, فيك ال ييفيدي تخصيصن ا وي. فإذا قمتى "جاءى ما ييخٌصصي جنسالشيءى إنٌ  , ألفٌ االستدراؾي
متعةى, كال يدؿُّ عمييا. كما ال يىتناكلوي المسافركف إال أىمتعتىييـ", فمفظ "المسافريف" ال يتناكؿ األ

وي منوي. لكٍف إنٌ  أف أىمتعتىييـ كيال ييتىكىـ  اما استثنيتى ىينا استدراكن المفظي فال يحتاجي إلى ما يخرجي
 , عادةى المسافريف.اجاءىت مىعيـ أىيضن 

الجنس. كاالستثناءي وي استثناءه مف فاالستثناءي المتَّصؿي ييفيدي التَّخصيصى بعدى التعميـ, ألنٌ 
, ألنٌ   .(ِ)((و استثناءه مف غير الجنسالمينقطعي ييفيدي االستدراؾى ال الٌتخصيصى

كمف تحديد الشاطبٌي لالستثناء ينكشؼ أٌنو مبنيه عمى قيمة إبالغٌية قاٌرة في قصد     
بة إال المتكٌمـ, يكشفيا لممخاطب باستعمالو قرينة لفظٌية, ىي )إال(, فقكلنا: نظرت إلى الطم

كاحدنا. يدٌؿ عمى أٌف )كاحدنا( لـ يكف مف الحاضريف كقت الخطاب, كىذا ىك المحتكل 
 أٌنو كاف حاضرنا ثـ خرج مف دائرة الحضكر.القضكٌم, كلـ يقصد المتكٌمـ 

في الخطاب النحكٌم في المقاصد كبعض المدكنات  صاتكناه ىذه المخصٌ كبعد است   
 :يى ؛تاممحكظ لنا تبينت النحكٌية األخرل,

, فيي ة, إذنا ىي خارج حدكد الجممةصات عمى أساس بنية إسناديٌ ال تقـك المخصٌ  -ُ
 تماـ الكالـ. بعدترد 

معظـ المخٌصصات مف الٌتكابع, يستعمميا المتكٌمـ في سبيؿ إضافة معافو أخرل  -ِ
إلى كالمو تتكلد مقاميِّا, كتتحد بقصد المتكمّْـ, كالتكضيح, كالتبييف, كالتخصيص, 

زالة الغمكض, ىذه المعاني يقصدىا المتكٌمـ مراعاة لفيـ المخاطًب كالتفس ير, كا 
ـٌ التكاصؿ الناجح معو كيصير الخطاب مفيدنا في مكقعو  ؛ كيما يت الخطابى

 االجتماعٌي.
 في تحديد كظيفة الميخًصص. ـ عامؿ أساسيٌ قصد المتكمٌ  -ّ


 .ّّْ/ّالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ُِٖ/ّجامع الدركس العربية, الشيخ مصطفى الغالييني:  (ِ)
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المخاطب, تتأسس المخصصات في النظاـ النحكٌم عمى مراعاة المتكٌمـ حاؿ  -ْ
ا.  فيبحث عف أنجع صكرة لمخطاب تككف مؤديو أداءن تكاصميِّا ناجحن

التخصيص كظيفة تنتمي إلى تداكلٌية النظاـ النحكٌم, تتضح كتتحٌدد بمقامات  -ٓ
عادنا تداكلٌية ال حصر ليا في التكاصؿ كمكارد االستعماؿ, فيتخذ التخصيص أب

زالة المبس مف الخطاب, كاإلفادة.اإل  نجاز كا 
 
 
 
 صات:للمخص   حوي  سق الن  الن   - 2
بيف بعضيا,  التي حاة يمتفتكف إلى العالقةالنٌ صات جعؿ لممخصّْ  إٌف األداء الكظيفيٌ     

مكاضع التقاء بعضيا مع بعضيا اآلخر, كذلؾ اعتنكا بمكاضع االفتراؽ بينيا, فأشاركا إلى 
األداء الكظيفٌي ليذه و لـ يكف إال أنٌ  استشعركا الجامع بينيا, الذم نرل يـككأنٌ 

أبرز ىذه  صات عمى اختالؼ كظائفيا التي تؤدييا في الخطاب المسانٌي كنرل أفٌ المخصّْ 
ىي تخصيص الكالـ السابؽ كتحديده في إطار ما؛ كيما يككف الخطاب ناجعنا  ؛الكظائؼ

ا في الكقت نفسو.  كناجحن
فرأكا أٌف االستثناء  اإلسناد؛صات تقع خارج دائرة ىذه المخصٌ  حاة إلى أفٌ كالتفت النٌ    

 :أفٌ  راجر ابف السٌ , كقرٌ (ُ)((و جيء بو بعد تماـ الكالـألنٌ )) :نصبمييز تكالحاؿ كالتٌ 
 .(ِ)((صب ال يجكز إال بعد تماـ الكالـالنٌ ))

خصيص, يا تقع بعد تماـ الكالـ, يؤكد أداءىا لمتٌ صات بأنٌ حاة لممخصٌ إٌف كصؼ النٌ       
 .ةابقكما كرد في التحديدات الس بعد تماـ الكالـ,ما يككف خصيص إنٌ فالتٌ 
حاة أف يدرسكىا عمى كفؽ صات, كبدا لمنٌ في مقاربة المخصٌ  حكمٌ سؽ النٌ كقد تبايف النٌ    
, الذم كاف التعميميٌ  العمميٌ  ة العامؿ, كىك تقسيـ جدير باالعتماد مف حيث المنيلي نظريٌ 

و منيل لـ يعتبر القيمة االستعمالٌية أك األبعاد التخاطبية في كلكنٌ  حكٌم؛غاية الدرس النٌ 
عمى أساس الكظائؼ التي  ة, كلـ يرتبكا ىذه المكادٌ حكيٌ ترتيب مكاده كالعالقة بيف األبكاب النٌ 

 تؤدييا.


 .ِْٓ/ُ, كينظر: ُِّ/ُ: األصكؿ في النحك (ُ)
 .ّْٖ/ ِنفسو:  (ِ)
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و التفت إلى , مف ىذا يتبيف أنٌ (8)مييز صفةعت كالحاؿ كالتٌ ي النٌ يسمٌ  سيبكيو ككاف    
 كنيا تخصيص العاـٌ دك عف كة ال تعيشترؾ بيا الثالثة كىي كظيفة تداكليٌ الكظيفة التي 

زالة اإلب  ,ا لمفعؿنعتن  :اىا سيبكيوكليذا سمٌ  ,تجرم مجرل الصفة لمفعؿ))لحاؿ فا ياـ؛كا 
ف لـ  ,الفعؿ عميو كالمراد بالفعؿ المصدر الذم يدؿُّ  عمى  يدؿُّ  (جاء) أال ترل أفٌ  ه,ذكر تكا 

ذا (مجيء)  .(ِ)((عمى مجيء مكصكؼ برككب ا دؿٌ جاء راكبن  :قمت كا 
تشبو الخبر في ككنيا )) :, فيييما كصؼ لصاحبوألنٌ  ؛عتكتمتقي الحاؿ مع النٌ     

ف كاف الحكـ في الخبر قصديِّ بيا في المعنى عمى صاحبي امحككمن  . اتبعيِّ كفي الحاؿ  اا, كا 
ف كاف قصدين  عت في إفياـ االتصاؼ بصفة,كتشبو النٌ  ا في الحاؿ. النعت كتبعين ا في كا 

يا مبٌينة لمييئات إال أنٌ  منيما يذكر لمبياف كرفع االشتراؾأٌف كؿ كاحد كتشبو التمييز في 
يؤتى بو إليضاح ما يجرم عميو كعطؼ البياف يشبو النعت؛ ألٌنو  كالتمييز مبٌيف لمذكات.

زالة االشتراؾ الكائف فيو, فيك مف تمامو كما أفٌ  عت إال أٌف النٌ  لمنعكتعت مف تماـ االنٌ  كا 
يتضٌمف حاالن مف أحكاؿ المنعكت يتمٌيز بيا أٌما عطؼ البياف فيك تفسير األٌكؿ باسـ آخر 

 .(ّ)((مرادؼ لو
ا, مررت بزيد  حاؿ في حقيقتيا صفة؛كال      فاألصؿ في قكلنا: مررت بزيد رجالن صالحن

ا, كقد كردت رجالن تكطئة لمحاؿ, كالحاؿ صفة معنكيٌ  كلكف امتنع جريانيا عمى , ةصالحن
 .(ْ)المكصكؼ حيف اختمفا في التعريؼ

ف ))غيره كيفسره بيٌ فالحاؿ ت كظائؼ كتفترؽ عنو بأخرل؛ب مييزكتمتقي الحاؿ بالتٌ       
الحاؿ مبينة لما  التمييز؛ إذ ىك مبيفه لما استبيـ مف الذكات, كما أفٌ  كيكضحو ككذلؾ

في أٌف الحاؿ مبينة لمييئات, كالتمييز مبيف لمذات, كيجتمعاف  استبيـ مف الييئات, فيفترقاف
في أٌف كؿ كاحد منيما مبيف لشيء ميستبيـ((
(ٓ). 

 ءن كافتراقنا؛حكٌية التقانات النٌ المدكٌ  ساحة كاسعة فيمً  عتالعالقة بيف البياف كالنٌ  تكاتخذ   
القصد مف نعت المعرفة إزالة االشتراؾ العارض في  بأفٌ  االمائز بينيم كيمكف تحديد


 .ُُِ/ ِالكتاب: ينظر:  (ُ)
 .ُّٗىػ(, تحقيؽ: محمد بيجة البيطار ٕٕٓة, أبك البركات األنبارم)تأسرار العربيٌ  (ِ)
الكظائؼ النحكٌية بيف المركزٌم كاليامشٌي )مثؿ مف كظيفة الحاؿ(, الدكتكر. لطيفة إبراىيـ الٌنجار,  (ّ)

  www.majma.org.jo/majma/index مجمة مجمع المغة العربية األردني, 
 .ّّْ/ّالمقاصد الشافية: ينظر:  (ْ)
 .ِٓٓ/ّنفسو:  (ٓ)

http://www.majma.org.jo/majma/index
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فقكلنا: قاـ زيد العاقؿ, ىك كصؼ لزيد المعركؼ  رفة بصفة معيكدة بيف المتخاطبىيف؛المع
فالقصد منو إزالة االشتراؾ العارض في  :ا عطؼ البيافـ كالمخاطب. أمٌ بعقمو عند المتكمٌ 

, فقكلنا: قاؿ أبك عبد ا يفتخاطبى ؿ مف دكف عيد بيف الماالسـ بما ىك أشير مف األكٌ 
جعفر الصادؽ عميو السالـ, فمما كقع االشتراؾ في أبي عبد ا أزلتو عنو  بعطؼ جعفر 

 .(ُ)الصادؽ عميو الذم ىك أشير منو
فيـ  ؛فقوصات عمى كى المخصٌ  النحاةي  ا قاربلعمدة كالفضمة( نسقنا نحكيِّ كاتخذت مسألة )ا  

ـ يستطيع تركيا في ؛ أم: إٌف المتكمٌ اصات ىي فضالت كليس عيمدن قد رأكا أٌف ىذه المخصٌ 
  .(ِ)عنو في الكالـ ستغنىحاة ما يي ي في اصطالح النٌ , كىالكالـ مف دكف أثر ليا عميو

يف, ىما المسند كالمسند مف ركنيف أساسيٌ تتكٌكف الجممة العربٌية  كبينيى ىذا الفيـ عمى أفٌ    
فالمبتدأ كالخبر كالفعؿ  يمكف أف تتككف جممة مف غيرىما؛ال إليو, كىما عمدتا الكالـ ك 

ا ما عداىـ فيك الفضمة, كالمفاعيؿ كالحاؿ كالتمييز ة, أمٌ د في العربيٌ كالفاعؿ عيمى 
 .  (ّ)كالتكابع

ة ة االستعماليٌ باالعتماد عمى الرؤي )العمدة كالفضمة( مايز بينيماالتاطبٌي الشٌ فٌسر ك      
, بؿ ىيما تقسيماف في ال يككناف في االستعماؿ المغكمٌ فرأل أٌنيما  ؛حكٌم عندهظاـ النٌ لمنٌ 

: ))إٌف الفضمة في فيما عمى السكاء قاؿ  ؛ا مف حيث االستعماؿ, أمٌ حكمٌ ظاـ النٌ أساس النٌ 
أعني أصؿ التركيب, كالعمدة ما ال يجكز ز االستغناء عنو في األصؿ ااالصطالح ما ج

لكؿ كاحد منيما ما ييخرجو عف أصمو فييستغنى عف  االستغناء عنو في األصؿ, كقد يعرض
قكلؾ: رجؿو كضيعتو, كأقائـه الزيداف  كيمتنع االستغناء عف الفضمة ك العيمدة, كقكلؾ: كؿُّ 

كال تخرج العمدة بيذا العارض عف ككنيا عمدة, كال الفضمة  زيدنا, في جكاب: مف ضربتى 
 .(ْ)عف ككنيا فضمة((

يمغي الشاطبٌي في نصو ىذا التمايز االستعمالٌي بيف العمدة كالفضمة؛ فيما متساكياف     
 في االستعماؿ المغكٌم مف حيث القيمة الكالمٌية, كالمائز بينيما قاٌر في النظاـ النحكٌم,

))تخرج المغة مف سككف النظاـ إلى حركية الفعؿ, فتصبح حدثنا يرتبط  كفي ىذه الحاؿ


 .ُْ/ ٓ: المقاصد الشافيةينظر:  (ُ)
 .ُّٕينظر: معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية:  (ِ)
 .َِ-ُّ. فاضؿ السامرائي: كتكردالة تأليفيا كأقساميا, ينظر: الجممة العربيٌ  (ّ)
 .ِِْ/ّالمقاصد الشافية:  (ْ)
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ـ عف غايات يحققيا عند سامع أك قارئ بما ؽ بو مقاصد, كيعبر بو المتكمٌ بسياؽ, كتعم
  .(ُ)فيو مف الكسائؿ, كما يصكغ مف األساليب((يضع 

فالعمدة كالفضمة ال فرؽ بينيما في االستعماؿ المغكٌم, كيعتمد حضكرىما في التركيب    
 الـ.ـ كمراعاة المخاطب كالسياقات المحيطة بالكعمى أساس قصد المتكمٌ 

 الشكؿ اآلتي: حكمٌ سؽ النٌ صات تبعنا لمنٌ تقسيـ المخصٌ  ذكيتخ     
 صاتالمخصٌ                                      

 
 التكابع                                 المنصكبات                    
 كالبدؿ, كعطؼ البياف()التمييز, كالنداء, كالحاؿ, كاالستثناء(             )النعت,     
 
كيتسـ النسؽ النحكٌم لممخٌصصات بأٌنو نسؽ عالل الكظيفة النحكٌية لممخٌصصات, كما   

فيامو لممخاطب؛ فميا حضكر كبير في عممٌية الفيـ,  تؤٌديو مف عمؿ في تكضيح الكالـ, كا 
يؤدم  كاإلفياـ, كال يمكف التأسيس عمى فكارؽ استعمالٌية بيف الفضمة كالعمدة؛ فكالىما

عمالن لغكٌيا بحسب حاجة الخطاب إليو؛ بؿ إٌف البحث عف الفكارؽ البدَّ أف يتقرر بيف 
 النظاـ النحكٌم كاالستعماؿ المغكٌم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 صات:للمخص   التداولي   وسمال - ّ
ساطة المسند ل بك ة التي تؤدٌ ال تقتصر عمميتا اإلفادة كالتكاصؿ عمى البنية اإلسناديٌ     

تتحقؽ بيا  ,يا خبر مف األخبارألنٌ  ,صاتكذلؾ بالمخصٌ  فبؿ تتحددا بشكميو؛ كالمسند إليو


 .ُٕٕ/ُضكابط النحك العربٌي:  (ُ)
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ى آخر لمكالـ, يجعؿ الفائدة بما تضيفو مف معمكمات عمى الكالـ السابؽ ليا؛ لتضيؼ معنن 
ؿ عمى مؤشرات خطابٌية ال يمكنو الحصكؿ عمييا مف دكف ىذه المخاطب يتحصٌ 

 صات.المخصٌ 
لى ىذا أشار الشاطبٌي      مؽ بأحكاـ المرفكعات مف جيات عدة؛بقكلو: المنصكبات تتعكا 

, كعمى ىذا فالفائدة ال (ُ)منيا: ))حصكؿ الفائدة بو كحصكليا بالفاعؿ عمى الجممة((
ت ثبّْ سب, إنما تتعمؽ بما يفيد عند المخاطىب معمكمة جديدة أك يي تنحصر باإلسناد فح

 مّْـ كالمو مراعاةن لحاؿ المخاطىب., كفي الحالتيف يبني المتكالمعمكمات القديمة عنده
فكسـ ىذه المخصصات باإلفادة أضفى عمييا بيعدنا تداكليِّا, كىذا البعد جعميا بنية    

ال بنية ثانكية يمكف االستغناء عنيا, كمف  -إف كجدت-أساسٌية في الخطاب كالتكاصؿ 
 ـ لمفائدة؛ أم: إفٌ عت ىك الميتمٌ النٌ  في أكثر مف مكضع أفٌ  اطبيٌ الشٌ  وقمى رى صكر ىذا ما 

عت الذم ة كالكالـ ال يحسف السككت عميو إال بالنٌ الفائدة مف الخطاب تبقى غير تامٌ 
))ما سبؽ, لكف بحسب  :ـعت ييتمٌ النٌ  إفٌ ف ب تماـ الكالـ كالمراد منو؛يكضح لممخاط

مف عريؼ بزيد, ما قصده التٌ القصد, كذلؾ أفَّ القائؿ: مررتي بزيدو الفاضؿ الكريـ ... إنٌ 
ؿ قد تضمَّنيا مف حيث فاالسـ األكٌ . حيث احتكل عمى ًخالؿ كأكصاؼ ييمدح بيا أك ييذـٌ 

امع حتى يعرؼ صاحبيا معرفةن أخرل أتُـّ مف تمؾ العمميَّة, لكف بقيى تقريرىا عمى السٌ 
 عريؼ بزيد تعريفنا لـ يتـٌ أك غيرىما قاصده لمتٌ  تقدمة لو, فإذنا المادح أك الذاـٌ المعرفة الم
, كبيذا يتبيف أٌف البعد التداكلٌي في النعت يرتكز عمى القيمة (ِ)عت((امع قبؿ النٌ بحسب السٌ 

االنجازٌية التي يؤدييا المتكمّْـ في سبيؿ جعؿ القكؿ مفيدنا فائدة لـ تكف قبؿ حضكر النعت 
عت تخصيص لممنعكت النٌ  ))إفٌ في بنية الخطاب, كبيذا يتضح صكاب قكؿ الشاطبٌي: 

 .(ّ)ائدة في اإلخبار عنو((لتقع الف
في النعت ينكشؼ كيظير في فيـ المخاطىب  البعد الداللٌي القارٌ  كمف ىنا يتضح أفٌ     

كاتسـ الكالـ  اتضح جميِّا البعد التداكليٌ ب لممخاطى  المقكؿ؛ فإف صار الكالـ مفيكمنا مفيدن 
ف غاب الفيـ عف المخاطىب ابتعدت السٌ  ف مة البالسمة التداكلٌية, كا  تداكلٌية عف التركيب كا 

 دخمت المخٌصصات في بنية التركيب.


 .ُِِ/ ّالمقاصد الشافية:  (ُ)
 .ُٔٔ/ ْ: نفسو (ِ)
 .ِّْ – ِِْ/ ّنفسو:  (ّ)
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ا؛الحاؿ تؤدٌ  كال تقتصر إفادة الخبر عمى النعت فحسب, بؿ إفٌ       م ىذه الكظيفة أيضن
بداللتيا عمى الحاؿ  تكتسب الحاؿ بعدىا التداكليٌ ك  فيي زيادة في الفائدة كالخبر,

فتحديدىا بكقت الحدث يبٌيف  فيي كاشفة عف أحد عناصره السياقية؛ ,مقكؿالمصاحب ل
 ىيئةركؼ المصاحبة لمخطاب, التي منيا بياف إلى الظٌ  باإلشارةالقيمة التداكلٌية ليا 

في حاؿ رككب, : جاء زيد راكبنا: ))اطبٌي في تقدير قكؿ, قاؿ الشٌ المشاركيف في الخطاب
اكب, إذ ال يصحُّ مف جية يـ منو معنى: في حاؿ ر فيك المعنى المفيـك مف الحاؿ, كال يف

ف كاف زائدنا في المعنى ال يمتنع فيو تجريد معنى  المعنى... ككجو ىذا الفيـ أٌف راكبنا كا 
ما  نة لمييئات, كىي تبيفالحاؿ دائمنا ما ترد مبيٌ ك  ,(ُ)عمى الرككب(( راكبنا يدؿٌ  الرككب ألفٌ 

لمبعد التداكلٌي القار في المخٌصصات, فبالصكرة  , كىذه صكرة أخرل(ِ)استبيـ مف الييئات
اإلفادة الحاصمة لدل  عت كالبياف( اتضح البعد التداكلٌي عف طريؽ)الن األكلى المتقدّْمة

 ظر إلى السياقات المحيطة بالكالـ.المخاطىب, أٌما ىنا فالبعد التداكلٌي يتضح بالن
ُـّ بو كيؤٌدم عطؼ البياف الكظائؼ التداكليَّة نفسيا     التي يؤٌدييا الٌنعت مف حيث إٌنو يت

المتكٌمـ؛ فإذا قمنا: قاـ زيده,  عمى قصد فيـ المتبكع, كيتضح معناه, كيعتمد باألساس
, (ّ)فأغمض عمى المخاطىب أٌم الزيديف ىك  فإذا قمنا: أخكؾ تبٌيف زيد مىف ىك ككضح أمره

 ٌية.كبيذا يكتسب الكالـ القيمة التداكلٌية كالفائدة التكاصم
كلكف المسار التداكلٌي يختمؼ بينيما؛ فالبياف يكتسب بعده التداكلٌي مف مراعاة المتكٌمـ      

يعمد إليو الٌتعييف ف حاؿ المخاطب في الخطاب, كمحاكلة تفسير الكالـ لو كتكضيحو,
امع إلى االجابة عف سؤالو, كبيذا تتحقؽ عممية فيعمد السٌ  ؛؛ إلزالة الغمكضـالمتكمٌ 

, كىذا ال يمكف لممتخاطبيف إال بتحقؽ بعض خاطب, كتنتقؿ مف الغمكض إلى الكضكحالتٌ 
))امتالؾ ميارة العمميات الذىنٌية في الكفاءة التداكلية إلنتاج الخطاب  :الشركط أبرزىا

, مف تمثؿ العناصر السياقٌية, كبمكرتيا في الخطاب المغكمٌ المناسب لمسياؽ, بما في ذلؾ 
   .(ْ)قصد المرسؿ, بشكؿ مف أشكاؿ الخطاب المتعددة((ليرتبط فيو المفظ ب


 .ِّْ/ ّ :المقاصد الشافية(ُ)
 .ِٓٓ/ّينظر: نفسو:  (ِ)
 .ّٗ/ ّ: نفسو ينظر: (ّ)
 .ّٖٕاستراتيجيات الخطاب:  (ْ)
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اطبٌي الصكر التي يرد عمييا البدؿ, معتمدنا في تحديده ىذا عمى قصد د الشٌ لقد حدٌ ك   
 ىما: ؛(ُ)ـ, فرأل أٌف البدؿ يأتي عمى صكرتيفالمتكمٌ 
بعد ـ أراد ذكر البدؿ, فأتى أكالن بمكطّْئ لو؛ ليصير ذكره ثانينا أف يككف المتكمٌ  -

 التكطئة لو أٌكالن أك في العرض.
, أك إبيامنا, ثـ بدا لو أف يككف المتكمٌ  - ـ ذكر المبدؿ منو أٌكالن اعتقادنا منو أنو كاؼو

  لممخاطب. أف يبيّْف ما لـ يكف مبٌيننا
ا عمى مراعاة      كال يقؼ البعد التداكلٌي لمبدؿ عند قصد المتكٌمـ فحسب؛ بؿ يعتمد أيضن

حاؿ المخاطىب, فإطالة البنية القكلٌية يعمد إلييا المتكٌمـ أساسنا لبياف القكؿ كتفصيمو 
 لممخاطىب؛ ليزيؿ أمَّ لبسو قد يعمؽ في ذىنو.

 ىما: المقاصد بصكرتيف؛ء فقد تجسَّـ في ا البعد التداكلٌي لمنداأمٌ     
 ة, فيناؾ رتبتاف لممنادل بعيدالمسافة بيف المتخاطبيف, المنادل كالمنادمكرة األكلى: الصٌ 
ما مؿ معاممة البعيد, كىذا العدكؿ التداكلٌي إنٌ او ييع, كقد يككف المنادل قريبنا, كلكنٌ ةكقريب

 , منيا:(ِ)يككف ألسباب
ا عنؾ, ال يقبؿ عميؾ إال باالجتياد في النٌ  أف - فتقكؿ: يا  ؛داءيككف المنادل معرضن

 زيد كتعاممو معاممة البعيد.
, ال يجيب إال باالجتياد -  داء كمدّْ الصكت؛في النٌ  أف يككف المنادل نائمنا ميستثقالن

 فتقكؿ: يا رجؿ, راجينا أف يستيقظ فتكممو.
اءه ؾ أكدت ندمقبالن عميؾ, قريبنا منؾ, كلكنٌ ف يككف المنادل , كذلؾ أقصد التككيد -

 فقمت: يا أخي. لحاجةو, فناديتو نداء البعيد؛
داء حينما يخرج مف داللة النٌ  ييا حرؼ النداءة التي يؤدٌ الكظيفة التداكليٌ الصكرة األخرل:    

 .ندبةالستغاثة أك اال إلى داللة
عائد إلى  ؛أك االستغاثة ,إلى الندبةداء مف النٌ  ٌي في كظيفة الحرؼالعدكؿ التداكل إفٌ    

سكاء كانت  , كالظركؼ المحيطة بالقكؿـلممتكمٌ  ة بالقكؿ كاألثر النفسيٌ السياقات الميحيط
قاؿ  حاة لمندبة كاالستغاثة؛, كينكشؼ ىذا مف الحدكد التي كضعيا النٌ تاريخية اجتماعٌية أـ


 .ِِِ/ ٓ: المقاصد الشافية ينظر: (ُ)
 .ِّٕ/ ٓ: نفسو ينظر: (ِ)



 لمخّصصاتلالبعد التداولّي : 3/ م1ف ةالشافي املقاصد ُ في التداولّية ألابعادُ 



88



))المندكب : قكلو الرضيٌ  قـى , ككذا رى (ُ)((كلكنو متفجع عميو المندكب مدعكٌ سيبكيو: ))
ككذا الميستغاث منادل دخمو معنى االستغاثة(( منادل عمى كجو التفٌجع...

(ِ). 
تغاثة يعتمد باألساس عمى مايز في األداء الكظيفٌي بيف النداء كالندبة كاالسالتٌ  إفٌ     

مىٍيوً فالمندكب غير مخاطب, )) المخاطب؛ نَّمىا ىيكى متفجع عى فإذا قمت: كاحسيناه,  ,(ّ)((كىاً 
نٌ ك مٍيت, فأنت لـ تقصد نداءكى عناه طمبنا لإلجابة, كا   لفقده. ما قصدؾ التصكيت باسمو تفجُّ
ما ضمف دائرة المخاطب البعيد, فإنٌ  في لذا يدخؿ ؛ـا المستغاث فيك بعيد عف المتكمٌ أمٌ     

صفاتو ال يككف ف ىذه ة, أك يعيف عمى تحمؿ المشقة, كمى ص مف شدٌ ييستغاث بمىف ييخمّْ 
قاؿ الشاطبٌي:  إف حضر تحكلت االستغاثة إلى نداء؛ف ,حاضرنا في المجاؿ التخاطبيٌ 

الميستعيف الميستعافى بو, فيي تختص الميستنصري الميستنصرى بو, ك  ))االستغاثة: ىي دعاء
كصار  اب؛طكجو إليو الخك حضر لمفإال ًمف غائب  , كطمب اإلعانة ال تككف(ْ)داء((بالنٌ 

 منادل, كليذا لـ يجعؿ لالستغاثة إال حرؼ كاحد ىك)يا(.
كما أٌف االستغاثة ال تككف إال لممعرفة, فالنكرة ال ييستغاث بو, فال ييقاؿ يا لىرجؿ, كال يا     

, ككذلؾ المعرفة إف لـ تتعيف, فال يقاؿ: كيؿ مىف قاـ أبكهإلنسافو 
(ٓ). 

تغاثة ييبنى عمى قصد المتكٌمـ كمراعاة حاؿ فالتمايز بيف النداء, كالندبة, كاالس   
فقد الخطاب المخاطب, كالسياقات المحيطة بالقكؿ, فإف غاب عنصر مف ىذه العناصر 

إيجاد الفكارؽ بيف  قيمتو التكاصمٌية كنجاعتو الحكارٌية, كصار صعبنا عمى المخاطب
 , كقد تتداخؿ عنده االستغاثة بالندبة أك بالنداء.التراكيب الثالثة

كثيرنا  عكلجت المخصصات عمى كفقو, امتزج عد ىذا نرل أٌف النسؽ النحكٌم الذمكب   
فنكقشت قضية البعد كالقرب عمى أساس الحضكر التخاطبٌي, فالقريب, بالمقاربة التداكلٌية, 

كالبعد عمى المديات الحسٌية  قريب مف دائرة الخطاب, كالبعيد, بعيد عنيا, كال يعتمد القرب
تمد أحياننا عمى االدراكات الذىنٌية, فيككف القرب كالبعد ذىنيِّا أك نفسيِّا تبعنا بؿ يع فحسب؛

 لذلؾ تكسعت دائرة الخطاب بالمخٌصصات, كال سيما النداء. لحاالت المتخاطبيف,


 .َِِ/ ِالكتاب:  (ُ)
 .ّْٓ/ُشرح الرضي:  (ِ)
 .ِْٓ/ ْالمقتضب:  (ّ)
 .ُّٔ/ ٓالمقاصد الشافية:  (ْ)
 .ّْٕ/ ٓينظر: نفسو:  (ٓ)
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ا اإلنجاز في ف قيمة ىذكقد التفت الشاطبٌي إلى القيمة اإلنجازٌية لممخٌصصات كبيٌ     
كالتأثير في المخاطب  داكلٌية القاٌرة في إنجاز عمؿ التخصيص,ٌف القيمة التب؛ ألاطالخ

صٌيرت ىذه ك ب, بإضافة معمكمات جديدة كمكتسبة كمنتقمة مف المتكٌمـ إلى المخاطى  تتعمؽ
 المعمكمات الخطابى ناجعنا, ذا قيمة تكاصمٌية تخاطبٌية.

مف العمـك  المخٌصصات كظيفة تداكلٌية عف طريؽ تحكيؿ داللة القكؿ تؤدمككذلؾ     
 مف القكؿ في دائرة الخطاب. خصكص ؛ مٌما يزيد في تحديد المقصكدإلى ال

 
   



 

     
 

 انمثحث األّول

 األعمال انهغىّيح انمثاشرج

 انمثحث انثاني

 األعمال انهغىّيح غير انمثاشرج
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ت جروزه في املجال التداولّي العسبّي إال إذا ثّمت إعادة إبداعه ثّبِّ
ًُ ّ))إن املنقىل ال ٌستطيع أن 

ّولكن مع إعادة إبداعه, هناك إبداعات أحدثها الغسب,  ... في هرا املجال الخاص 

ّفنحن نحتاج ال إلى نقلها وثكسازها كما هي في أصىلها, ولكن إلى إعادة إبداعها

قتنا الخاصة بعد عسضها على مقتضيات مجالنا التداولّي((.  ّعلى طٍس

ّ.501الحىاز أفًقا للفكس, الدكتىز. طه عبد السحمن:                                 

 توطئة:

العمل المغوّي المباشر,  :ّولة العمل المغوّي, األيرّكز ىذا الفصل عمى شقي نظريّ      
تأسس , ونبحث فييما من وجية نظر نحوّية خالصة تغير المباشر العمل المغويّ  :خرواآل

 ؛ىي أعمال يؤدييا المتكّمم ليطمب بيا مشاركة المخاطبّية عمى مقولة أّن المعاني الكالم
الصورة  يتخذ صورتين لمتعبير عّما يريد, األولى:ألّن المتكّمم في حواره مع اآلخر 

فيذا  (.ٖ-ٔالمدثر ) ﴾َفَكبِّْر  َوَربَّكَ  َفَأْنِذْر  ُقمْ  اْلُمدَّثِّرُ  َأيَُّيا َيا﴿المباشرة, نحو قولو تعالى: 
 ا الصورةقة مفترضة, أمّ لتأويل وال يعتمد عمى قراءات مسبخطاب إليي مباشر ال يحتمل ا

 عمى االستمزام ىي التي تعتمد اعتماًدا مباشًراو األخرى, فيّي الصورة غير المباشرة, 
 َواْلَبِصيرُ  اأْلَْعَمى َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ  ﴿ :, قولو تعالىقة, نحوفتراضات المسبالحوارّي وعمى اال

, فاالستفيام الوارد في ىذه اآلية ال يراد بو طمب اإلخبار, بل (ٓ٘األنعام﴾ )َتَتَفكَُّرونَ  َأَفاَل 
عمى والبصير ال ىو استفيام إنكارّي, فمن البديييات الذىنّية لدى المخاطبين أن األ

الحوار,  لخطاب القرآني في ىذه اآلية عمى استمزاماتاعتمد اف, يستويان, ولن يستويا
ة وينبني التمييز بين األعمال المغويّ  قة لدى مستمعي الخطاب.وعمى االفتراضات الُمسب

أقسام المعاني؛  مقاربتين, األولى: ىي عمى واألعمال المغوّية غير المباشرة المباشرة
 :(ٔ)وىي

الصريحة: وىي المعاني التي تدلُّ عمييا صيغ القول داللة مباشرة, وتشمل المعاني  - أ
 اآلتي:

                                                           
 .ٖٙ -ٖٗينظر: التداولّية عند العمماء العرب:  (ٔ)
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المحتوى من مجموع مفردات القول المحتوى القضوّي لمقول: وينتج ىذا  -ٔ
 موًما بعضيا إلى بعض في عالقة إسناد.مض

دوات َتِسم الجممة بوسم المعّبر عنيا بأ ي القوةالقوة اإلنجازية الحرفّية: ى -ٕ
  الخ , نحو: االستفيام, والنيي, والنداء....ما إنجازيّ 

المعاني الضمنّية: ىي المعاني التي ال تدّل عمييا صيغ القول بالضرورة؛   - ب
 لكن السياق ىو المؤثر في تكوينيا, وتشمل:

 عرفّية: ىي دالالت ترتبط بالجممة ارتباًطا مباشًرا. معاني -ٔ
 التي تُنجز فييا األقوال. تخاطبّية: ىي التي تتوّلد تبًعا لممقامات معاني -ٕ

 : (ٕ)وىي ىرّية بين االثنين؛عمى أساس الموائز الجو تقوم ة, فأّما المقاربة الثاني 

القوة اإلنجازّية لألعمال المغوّية المباشرة تظّل مالزمة ليا في مختمف المقامات, أّما  -ٔ
 فقوتيا اإلنجازّية خاضعٌة إلى السياقات الواردة فييا. ؛األعمال المغوّية غير المباشرة

نحو: أتذىب معي إلى  ة لألعمال المغوّية غير المباشرة؛يجوز إلغاء القوة اإلنجازي -ٕ
المكتبة؟ فقد تمغى القوة اإلنجازية غير المباشرة, وىي الطمب لُيقتصر عمى قوتو 

 اإلنجازية المباشرة وىي االستفيام.
متفاوتة من ة اإلنجازّية إال بوساطة عمميات ذىنّية استداللّية ال يتوصل إلى القو  -ٖ

, أّما القوة اإلنجازّية المباشرة فتؤخذ مباشرة من تركيب القول والبساطةُ  حيث التعقيدُ 
  نفسو.

ربات عمى المقا -من حيث المنحى النظريّ  – وقد ركّزنا في طرحنا في ىذا الفصل    
, Gazdar, وقازداركمقاربات )أوستن, وسيرل, وغرايس المؤسسة لألعمال المغوّية,

؛ (, وكذلك ركّزنا عمى مقاربة الدكتور شكري المبخوتوفينيمان ,Stalnakerوستالنكر
ألّنيا انطمقت من وعي لمنظرّية التداولّية, ودراية كبيرة في المدونة النحوّية العربّية؛ لذا 

 جعمناىا في عيبة المقاربات التأسيسّية.
                                                           

 .ٚٛ -ٙٛجديدة في البحث المغوّي المعاصر: ينظر: آفاق  (ٕ)
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 املبحث ألاّول 

 املباشر العمل اللغوّي 

ّ

 :لعمل اللغويّ اإلطار التحديدّي ل – ٔ

(, وقد speech acts)ىو ترجمة غير حرفّية لممقابل اإلنكميزي  العمل المغويّ  إنّ     
؛ (ٔ)(, والنظرّية اإلنجازّيةُترجم أيًضا إلى )الفعل المغوّي, والفعل الكالمّي, والحدث المغويّ 

في األساس عمى الحدوث يدلُّ  )العمل( لفظٌ  ألنّ  ؛(ٕ)ترجمة )العمل المغوّي(ينا نوقد تب
, فإن (ٖ)الَقمب(( َأو بالجاِرَحِة, ِفعاًل, َأو كانَ  َقولً  أمرٍ  إحداثُ  ))َفُيوَ  ,واإلنجاز والتأثير

نبتعد بيذا الختيار من أضيف إلى المغة صار داًل عمى المراد دللة خاّصة, وكذلك 
 الذي يثيره استعمال )الفعل( بالمفيوم الّنحوّي لمفعل.اللتباس 

تبًعا لتعدد المرجعيات البستمولوجية التي ينطمق منيا  د تعريفات العمل المغويّ تتعدّ و     
: ))إنتاج جممة نمطّية أو إلقاؤىا والباحثون, مع ذلك فمن الممكن تعريف العمل المغوّي بأنّ 

 , وُيعدّ تأثيريّ  عمى نظام شكمّي دللّي إنجازيّ  ممفوظ قائم كلُّ  أو ىو (ٗ)في ظروف معّينة((
والستفيام,  ,واألمر ,, نحو: الطمبيِّا نحويِّا يتحقق بوساطتو غرض إنجازينشاًطا ماد

ممفوظات الو مجموعة بأنّ  (وعّرفو )سيرفوني .(٘)وغاياٍت تأثيرّية تُخصُّ ردود فعل المخاطب
 ايل يمكن أن نصفيا بأنّ  الحالة الراىنة لألشياء, ومن بعد تستعمل لوصف التي ل

))أصغر وحدة  :( بأّنوKramerعّرفو )كريمر حين  في .(ٙ)ممفوظات كاذبة أو صادقة
                                                           

 .ٚ, المصطمحات المفاتيح لتحميل الخطاب: ٔٙينظر: آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر:  (ٔ)
 .٘الدكتور. شكري المبخوت:  ينظر: دائرة األعمال المغوّية مراجعات ومقترحات, (ٕ)
 .٘٘/ ٖٓتاج العروس:  (ٖ)
 .٘٘ٔإنشاء النفي وشروطو النحوّية والدللّية, الدكتور. شكري المبخوت:  (ٗ)
 .ٓٗينظر: التداولّية عند العمماء العرب:  (٘)
 .ٜ٘ينظر: الممفوظّية:  (ٙ)
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م فعاًل تجاه السامع, وىو يتكون من مكونين, من لتصال إنسانّي, يمارس بيا المتكمّ 
 (ٔ)محتوى قضوي ووظيفة إنجازية((

 ىما: نقسم عمى قسمين؛ت جملال أنّ  أوستنر قرّ وقد  

ىي الجمل التي ُتخبر أو تصف  : Connotative )الخبرّية( ةالتقريريّ  الجمل -ٔ
 حالة ما, وتوصف ىذه الجمل بأنيا صادقة أو كاذبة.

ىي التي ل تصف, ول تخبر, ول  : Performatif (ة)األدائيّ  ةاإلنجازيّ  الجمل -ٕ
تثبت أمًرا ما عمى وجو اإلطالق, وىي من ىنا ل تدل عمى تصديق أو تكذيب, 

 .(ٕ)وعميو فالنطق بالجممة ىو إنجاز لفعل أو إنشاء لجزء منو

وجد أن  األعمال المغوّية اإلنشائّية, تن( تمييزه األخبار المحضة من)أوس وبعد أن رقمَ      
توافر عناصر الخبر المحض إنما ىو في الحقيقة تعبير عن العتقاد, وىو ما يقتضي 

, مقامّية, ويقتضي شروًطا سياقّية ل تختمف عن الشروط المطموبة لنجاح الجمل اإلنجازّية
فإذا ما اعتبرنا في الخبر المحض المقام بمختمف عناصره انتيينا إلى أّنو قول ل يختمف 

األعمال اإلنجازّية, مّما يجعل الفرق بين األخبار واألعمال المغوية فرًقا عن سائر 
التمييز بين قسمين من الكالم: الخبرّيات واإلنشائّيات؛ استناًدا عمى فمحاولة )) ,(ٖ)ضئيالً 

التعارض بين قيم الصدق والكذب من جية وأنماط الفشل من جية اخرى, أّدى بأوستن 
ائّي, فقد تبيَّن لو أّن الكالم الخبرّي قد يتعرض ألنواع الفشل إلى رفض ىذا التقسيم الثن

يات التقييم من حيث الصدق التي تحكم اإلنشائيات, وكذلك قد تقبل بعض اإلنشائ
 . (ٗ)((والكذب

 :بيانو وقد توصل )أوستن( أخيًرا إلى أّن التمييز بين اإلخبار واإلنجاز يتمثل باآلتي     
                                                           

 .ٜٛالمغة والفعل الكالمي والتصال, زيبيمو كريمر, ترجمة: سعيد بحيري:  (ٔ)
 .ٙٔ -ٗٔينظر: نظرية أفعال الكالم العامة:  (ٕ)
 .ٗٓٔ -ٖٓٔ: نفسوينظر:  (ٖ)
 .ٛٓٔ –ٗٓٔفاخوري: محاضرات في فمسفة المغة, الدكتور. عادل  (ٗ)
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يختصُّ بما يكون لو من أثر التأثير بالقول, في حين أن إّن اإلنجاز عمل لغوّي  -ٔ
 الخبر قد ل يكون لو أثر مباشر في المخاطب.

اإلنشاء ل يحتمل التصديق والتكذيب عمى عكس الخبر المحض الذي ل يخمو  إنّ  -ٕ
 من ىذا البعد.

 إّن صدق الخبر وكذبو مرتبطان بالظروف المعينة المخصوصة التي ُينجز فييا. -ٖ
حين أن الخبر أساسو  ا عمى القوة المقصودة بالقول, فياإلنشاء ينبني أساسً  إنّ  -ٗ

ن كان ل يخمو من قوة مقصودة بالقولعمل القول  .(ٔ), وا 

ىذا التمايز الضئيل والنسبّي جعل )أوستن( يعدل عن ىذا التقسيم الثنائّي لمجمل, فرأى     
لغوّية أعّم قادرة عمى احتضان أعمال يمل لفائدة نظرّية ة اإلنشاء ينبغي أن تُ نظريّ  أنّ 

الخطاب واإلحاطة بكل ما نفعمو بالمغة في جميع المقامات, وىي )نظرية األعمال 
, وىي نظرية ل فرق فييا بين اإلنشاء والخبر؛ بل األساس في ىذه النظرية ىو (ٕ)المغوّية(

 القوة اإلنجازية , والقوة التأثيرية.

 ظرّية متكاممة لمعمل المغوّي؛ وىيا لتقعيد ن)أوستن( لم يكن كافيً د الذي بذلو الجي إنّ     
من المفاىيم األساسّية, فترّسم )سيرل(  انقطة انطالق بتحديده عددً  تفي الوقت نفسو صار 

خطاه بوضعو ألىم األسس النظرّية, وباإلمكان إيراد أبرز ما قدمو )سيرل( عمى النحو 
 :(ٖ)بيانو اآلتي

ىو الوحدة الصغرى لالتصال المغوّي, وأّن  ن الفعل اإلنجازيّ نصَّ )سيرل( عمى أ -ٔ
الذي  ى )دليل القوة اإلنجازّية( يبين نوع الفعل اإلنجازيّ لمقوة اإلنجازّية دلياًل يسمّ 

                                                           
 .ٜٛٗ, واإلنشاء في العربّية: ٕٛٔ -ٜٚٔينظر: نظرية أفعال الكالم العامة:  (ٔ)
, الفعل المغوّي بين الفمسفة والنحو, يحيى بعيطيش, ضمن كتاب ٜٜٗينظر: اإلنشاء في العربّية:  (ٕ)

 .ٜٚالتداوليات عمم استعمال المغة: 
 .ٔٓ٘ -ٓٓ٘, واإلنشاء في العربّية: ٔ٘ -ٓ٘لمعاصر: ينظر: آفاق جديدة في البحث المغوي ا (ٖ)
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م بنطقو لمجممة, ويتمثل في المغة اإلنكميزية في نظام الجممة ولمنبر يؤديو المتكمّ 
 والتنغيم, وعالمات الترقيم.

, ول يقتصر عمى قصد والجتماعيّ  عنده بالعرف المغويّ  ل المغويّ يرتبط العم -ٕ
 م.المتكمّ 

 ىي:  ؛عند )أوستن( فجعميا أربعة, وىذه الشروط شروط التحقق (سيرل)ر طوّ  -ٖ
نسبة إلى  شرط المحتوى القضوّي: ويتحقق بأن يكون لمكالم معنى قضويّ  -

القضية التي تقوم عمى متحدث عنو أو مرجع, ومتحدث بو أو خبر, والمحتوى 
 لمقضية. ىو المعنى األصميّ  القضويّ 

م قادًرا عمى إنجاز الفعل, لكن ل : ويتحقق إذا كان المتكمّ الشرط التمييديّ  -
م والمخاطب أن الفعل المطموب سينجز من المتكمّ  يكون من الواضح عند كلّ 

 جرى المعتاد لألحداث أو لن ينجز.في الم
م مخمًصا في أداء الفعل فال يقول شرط اإلخالص: ويتحقق حينما يكون المتكمّ  -

 غير ما يعتقد, ول يزعم أنو قادر عمى فعل ما ل يستطيع.
لينجز  م التأثير في المخاطب: ويتحقق حينما يحاول المتكمّ الشرط األساسيّ  -

 الفعل.

ونظريات )سيرل( خطت نظرّية العمل المغوّي خطواتيا األولى بمقولت )أوستن(     
ة بالخصوص, المسانيات عامة والمسانيات التداوليّ  ة في مبادئر بعد ذاك نظرّية ثاويلتصي

 .وتنتقل آراء نّظارىا من لغة إلى أخرى ,جاوز حدودىا كذلك المغاتتتول
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 : (orcesFllocutionary I) )قوى العمل اللغوّي( العمل اللغويّ  أنواع -2 

من إن أّي ممفوظ ألّي جممة في أّية لغة طبيعّية, ُيبنى غالًبا بوساطة ثالثة أنواع    
 األفعال المغوّية, نوردىا عمى النحو اآلتي بيانو:

 ( :Locutionary Actفعل القول ) -1 -2  

 :(ٔ)ىي وستن( بين ثالثة أوجو لفعل القول؛ز )أوقد ما  

النظر عن ماىّية  : وىو النطق بالصوت, بغّض (Phonetic) الفعل الصوتيّ  -
 الصوت أو معناه؛ فيو عممّية فيزيائية لتوليد الصوت.

ىو تمفظ كممات أو مفردات معّينة في نظام نحوّي ( : Phontic)الفعل المفظّي  -
 معّين وبتنغيٍم معّين.

استعمال تمك الجممة أو مكوناتيا بدللة معّينة,  : (Rhetic)الفعل الدللّي  -
 وبإشارة محددة.

 : (ctAllocutionary I) الفعل اإلنجازيّ   -2-2 

وكذلك  (أوستن), فقد رّكز ُيمثل الفعل اإلنجازّي قطب الرحى لنظرّية العمل المغويّ      
عميو تركيًزا مباشًرا, ومّما يزيد محورّية الفعل اإلنجازّي أن فعل القول والفعل  (سيرلرّكز )

 .(ٕ)دان تبًعا لقوتوالتأثيرّي يتحدّ 

ل القولّي من يو الفع, وىو ما يؤدّ ن تحميمو التداوليّ م وقد جعمو )سيرل( اليدف الحقيقيّ    
 التصال وحدة مثل الوعد, والتحذير, والطمب...الخ, وىو أيًضا وظيفة في الستعمال؛

                                                           
ينظر: نظرّية الفعل الكالمّي بين عمم المغة الحديث والمباحث المغوّية في التراث العربّي واإلسالمّي,  (ٔ)

 .ٔٛاألستاذ ىشام إبراىيم عبدا الخميفة: 
 .ٔٗينظر: دائرة األعمال المغوّية:  (ٕ)
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عمى  مايي, وقد رّكز كالىما نظر س نظريتو عمى الفعل اإلنجازيّ , وأسّ (ٔ)بالمغة اإلنسانيّ 
 .(ٕ)الفعل اإلنجازي حتى صارت النظرّية ُتعرف بالنظرية اإلنجازية

 : )ctA erlocutionaryP) الفعل التأثيريّ   -2-3 

فمنيا ما ل تأثير لو  التأثيرّي ل يالزم األفعال كافة؛قّر في ذىن )أوستن( أّن الفعل       
بالنظر إلى مفيومي  وُيعّرف الفعل التأثيريّ  , ولم يخالفو في ىذا )سيرل(,في المخاطب

المشاعر واألفكار وتصرفات  في أثره األثر أو التأثير, فتوجيو الكالم نحو المخاطب يترك
 .(ٖ)م نفسو, أو عمى شخص آخر أيًضاالمتخاطبين, أو عمى تصرفات المتكمّ 

يضاف إلى ىذا ول يعتمد المدى التأثيرّي لمفعل عمى المنجز القولّي فحسب؛ بل    
نا لمبحث في مفيوم التأثير, ب والكالم عمى التأثير يدفعالمضمُر في ذىن المتخاطبين, 

 :بيانو أن مفيومو يتحدد باآلتيوالراجح 

أو توقع أن  ,مثل اإلقناع ر الذي يتركو الفعل اإلنجازّي في نفس المخاطب؛األث -ٔ
  .(ٗ)بشيء مايقوم شخص ما 

 .(٘)م إلى ممفوظوالقيمة التي يضيفيا المتكمّ  -ٕ
 لمكالم. بالمحتوى القضويّ قناع المخاطب إ -ٖ
م بما يخدم قصده, وأبرز النفسّية لممتكمّ تسميط المحتوى القضوي لمكالم عمى الحالة  -ٗ

 األمثمة ليذا الدعاء.
ن لم يكن  وجمب انتباىيم الخطاب, الحاضرين حين إلقاء محاولة التأثير في -٘ وا 

   ليم. اموجيً  الخطابُ 

                                                           
 . ٖٕٓ -ٕٕٓجتمع: ينظر: العقل والمغة والم (ٔ)
 .ٔٚ, ٚٗينظر: آفاق جديد في البحث المغوي المعاصر:  (ٕ)
 .ٓٓٔينظر: الممفوظّية:  (ٖ)
 .ٕٕٓينظر: العقل والمغة والمجتمع:  (ٗ)
 .ٓٓٔينظر: الممفوظّية:  (٘)
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ىو  ,التركيز عمى المنحى اإلنجازيّ ولكن        ا في مال الجانب التأثيرّي, وجعمو ثانيً ا 
عمل خاطبّية, ونحن ىنا ل نقّر بأضاع كثيًرا من القيم التواصمّية والتمحور العمل المغوّي 

 ه من المنحى التأثيرّي إحباط لمقيمة اإلنجازّية,من الفعل التأثيرّي, بل إّن خموّ  لغوّي خالٍ 
 متفاوتة وخرم لمتواصل بين المتخاطبين, ولكن ىذا التأثير ينبني عمى درجات مختمفة

   ّي, وسيتضح ىذا في المنحى اإلجرائّي جميِّا.المغو بحسب سياقات العمل 

 :ةلألعمال اللغويّ  ةالمقاربات التصنيفيّ  -3

يتجّسم بتصنيف ىذه  اعمى الدارسين فرًضا منيجيِّ  فرض البحث في األعمال المغوّية   
عمى وفق لكي يسُيل ضبطيا عمى الباحثين, أو البحث عن أمثمة ليذه األعمال و األعمال؛ 

 تصنيف )أوستن( التصنيف األّول, ويتجّسم باآلتي وُيعدّ اختيار الباحث لتصنيف ما, 
 :(ٔ)بيانو

 ما أو ,ةالتشريعيّ  أو ,ةالقضائيّ  الجيات عن الصادرة األفعال وىي: الحكمّيات  -ٔ
 ... (.ويبرئ, ويشّخص, ويقّدر, سبيل خمىيُ )  مثل مقاميا يقوم

 ,قرارات ىيأة عمى فتكون سّيةالمؤسّ  بالرسمّية األفعال ىذه تتصف ات:التشريعيّ  -ٕ
, ويوصي, ويختار, وينصح, ويجند, ويكّرم, ويطرد, ويأذن, ويأمر, يعّين) نحو

 ....(.وينصح, ويحّدث, بـ حويصرّ 
 شخص أو ,نمعيّ  أمر تجاه التزامو إظيار أو ,المتكّمم بتعيد وتكون ات:اللتزاميّ  -ٖ

, ويتعيد, يعد)  مثل تايّ الن عن واإلعالنات التصريحات ضمنيا في ويندرج, ما
 ...(.بـ ويقبل,  عمى وقسم, ويضمن, عمى ويتعاقد

 عن تنمّ  توجييّية أفعالً  بكونيا وتتصف ةالجتماعيّ  العالقات أفعال أو ات:السموكيّ  -ٗ
 ؛نحو ؛ومواقفيم اآلخرين سموك تجاه فعل ردّ  يكون قد, تفاعميّ  اجتماعيّ  سموك

 ,...( ويتحدى, ويبارك, ويحيي, ويواسي, ويتعاطف, ويشكر, يعتذر)

                                                           
 .ٓٓ٘, اإلنشاء في العربّية: ٜٜٔ -ٛٛٔينظر: نظرّية أفعال الكالم العاّمة:  (ٔ)
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 يقول) مثل, والحجاج والرؤى األفكار إيضاح في األفعال ىذه تستعمل ات:الوصفيّ   -٘
 .ويصّوب...(, ويوافق, ويشكك, ويسّمم, ويؤّكد, ويفترض, بـ

 د باآلتي:يتحدّ  و التداوليون نقًدا إلى تصنيف )أوستن(وقد وج  

إلى  يف )أوستن( ىو افتقاره بوجو عامّ في تصن العجز األساسيّ  رأى )سيرل( أنّ  -ٔ
نّ يا لمتمييز بين األعمال المغوّية, ُيعتمد عمي مبادئ واضحة ومتماسكة و لم يميز وا 

  .(ٔ)verbوالفعل النحوّي  actالفعل بمعنى الحدث بين 
لغوّية؛ ولذا يحتاج  يرى )بالنشيو( أن أوستن ل ُيصنف أعماًل لغوّية؛ بل أفعالً  -ٕ

 .(ٕ)ىذا التصنيف إلى تعديل كمما انتقمنا من لغة إلى أخرى
أّن تصنيف )أوستن( ل يمكن ( Dieter Wunderlichيرى )دييتر وينديرليش  -ٖ

ا فمثاًل )اللتزاميات( ل تكون نمًطا عالميِّ  كافة؛ عمى المغات العالمّية إجراؤه
 .(ٖ)جاه أوامر ماىا ردود فعل تألعمال المغة؛ بل يجب عدّ 

 :(ٗ)تصنيفو لألعمال المغوّية بحسب البيان اآلتي (سيرل)م رسم بناًء عمى ما تقدّ و 

واتجاه المطابقة يكون ات: والغرض منيا التعيد لممخاطب بحقيقة الخبر, اإلثباتيّ  -ٔ
في  مطابًقا لمواقع واألحداث التي يكون القولا من القول إلى العالم؛ أي: اتجاىً 

 , وأستنتج, وأفترض., نحو: أثبتُ العالم الخارجيّ 
ات: الغرض منيا حمل المخاطب عمى أداء عمل ُمعّين, أّما اتجاه التوجيييّ  -ٕ

أن يكون مطابًقا  لو المطابقة, فيكون من العالم إلى القول؛ أي: إّن العالم ينبغي
 , أدعو, أرجو.لمقول أو ُيطمب مطابقتو, نحو: أطمبُ 

                                                           
 .ٖٔٔينظر: محاضرات في فمسفة المغة:  (ٔ)
 .٘ٗينظر: التداولية من أوستن إلى غوفمان:  (ٕ)
 .ٜٙالمقاربة التداولّية: : ينظر (ٖ)
 .ٚٓ٘ -٘ٓ٘, واإلنشاء في العربّية: ٜٕٔ -ٕٚٔينظر: العقل والمغة والمجتمع:  (ٗ)
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القيام بعمل ما في المستقبل, واتجاه  مالغرض منيا التزام المتكمّ ات: اإللزاميّ  -ٖ
 المطابقة من العالم إلى القول, نحو: أعد, أضمن, وألتزم.

م, ول تتطمب ىذه األعمال ات: الغرض منيا التعبير عّما في نفس المتكمّ التعبيريّ  -ٗ
, , أعتذرُ في الخارج, نحو: أشكرُ  ايا ل وجود ليمطابقة بين العالم والقول؛ ألنّ 

 .أىنئ
ر, واتجاه و قد تغيّ التصريحات: والغرض منيا إحداث تغيير في العالم بتمثيمو وكأنّ  -٘

 الحرب. نُ عمِ , وأفصمك من العمل, وأُ نحو: أستقبلُ  المطابقة ىنا مزدوج؛

ما ىو إنّ يما لم يذكرا مصطمح )الفعل(؛ ظ عمى تصنيفي )أوستن( و)سيرل( أنّ حَ وما ُيم    
من وضع الباحثين الذين درسوا منجزىما؛ مّما نتج عنو خمط واضح في المفاىيم في 

 نات التي تناولت األعمال المغوّية.المدوّ 

( أربعة مقاييس رئيسة لتصنيف Dieter Wunderlich وينديرليش وقد اقترح )دييتر
 :(ٔ)وىي األعمال المغوّية؛

عالماتيا النحوية في لغة ما تبًعا  تصنيف األعمال المغوّية بحسبإمكانية  -ٔ
 لمخصائص النحوّية لتمك المغة.

 إمكانية تصنيف األعمال المغوّية تبًعا لممضمون القضوّي أو النتيجة اإلنجازّية. -ٕ
 إمكانّية تصنيفيا بحسب وظيفتيا التخاطبّية. -ٖ
ثانوّية, أو طبيعّية أو بحسب أصوليا, كأفعال أولّية أو  تصنيفيا إمكانّية -ٗ

 تّية.مؤسسا

األعمال المغوّية في متن المقاصد؛ ألّن األّول ىو األنجع في مقاربة  أّن المقياس ونرى    
, وكذلك مقاربتنا في صياغة العمل المغوّي المناسب لممعنى المراد اخاصً  انمطً  لكّل لغة

يعتمد عمى رؤية  ألعمال المغوّيةتصنيف ل نا بالضرورة إلى اعتمادب تدفع ,لممدونة النحوّية

                                                           
 .ٓٚ -ٜٙينظر: المقاربة التداولّية:  (ٔ)
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ل يقفان عند حدود ن تصنيفا يما؛ ألنّ نحوّية خالصة, ول نتبنى تصنيفي )أوستن( و)سيرل(
ن شمالفي غة في الدائرة المعرفّية الواسعة؛نة النحوّية, بل ىما تصنيفان ألعمال المالمدوّ 

 مجمل المعارف اإلنسانّية. شمالالفمسفة والقانون والبالغة؛ وكذلك يتعدان لي

 أّن األعمال المغوّية تنقسم عمى قسمين:وبالرجوع إلى مدونتنا المقاصد الشافية, وجدنا   

 ,نحو: لم األمر ؛ة وىي عمى األغمب حروفنجازيّ لمقوة اإل مو واسمٌ يتقدّ  قسم -ٔ
فيام, وحروف الجزم , وحروف النصب, وأسماء أيًضا, نحو: أسماء الست وحرفا

 الستفيام
, نحو: فعل األمر, والفعل المضارع المسند مو واسمٌ ما ل يتقدّ من األعمال المغوّية  -ٕ

 م.إلى المتكمّ 

 :الرؤية النحوّية لتقسيم الجملة  -4

يستدعي مّنا  قواللأل (أوستن)البحث عن تقسيم لمجمل في العربّية يتماىى مع تقسيم  إنّ    
 ؛ فالجممة إّما(أوستن)لتقسيم فيو التقسيم المساوق  المعنى؛ الّنظر إلى تقسيميا عمى أساس

عن  نيا تنطمق من حالة نفسّية لتعبرا في الخارج وتصف ىذا الشيء, أو أتقرر شيئً  أن
 , أو تقرر شيًئا ل يمكن وصفو بالصدق والكذب حال التمفظ بو.محالة شعورّية لممتكمّ 

 لمجممة مفيومٍ  عن البحث سبيل في لمنحاة المتقدمين النحوّية ناتالمدوّ  إّن قراءة      
 لجممةا تحديد عن غفموا األوائل فالنحاة ؛السطور بين قراءة ما تعدّ  وتقسيماتيا ةاإلنشائيّ 
 وأشباه والجمل, سميةوال الفعمّية الجممة بيان في كثيًرا نواوعُ , الخبرّية وقسيمتيا اإلنشائّية
 المغوّية التراكيب تحميل عمى دراستيم في ركّزوا أنيم ىذا سبب والراجح عندنا في, (ٔ)الجمل
 درسوا فقد اإلنشائية؛ الجممة أقسام عمى بحوثيم ركّزوا وكذلك, التراكيب ىذه في ينتظم وما

 تحديد عن األساليب ىذه بتحديد فاكتفوا, الخ... والتعجب والستفيام والنيي األمر

                                                           
. عبد كتوردالدراسة تطبيقية في ديوان الشابي,  اإلفصاحّية في النحو العربيينظر: أساليب الجممة  (ٔ)

 . ٖٓ -ٕٔالقادر مرعي خميل: 
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 ىذا عمى البالغيين تركيزف ؛أيًضا السبب ىو البالغيّ  البحث يكون وربما, اإلنشائّية
 تقسيماتيم بنقل يكتفون النحاة جعل ,وتقسيماتيا خصائص الجمل وبحثيم في, التقسيم

  .ىذه

, منيا عمى أساس المعنى أّما النحاة المتأخرون, فقد ذكروا أكثر من تقسيم لمجممة     
الخبرّية قّسم الجممة عمى  ومنيم من ,(ٔ)ودعاء وطمب, واستخبار, أنيا تقسم عمى خبر,

وقد ثبت عند المحدثين أّن , (ٖ)ورأى معظم النحاة المتأخرين ىذا الرأي ,(ٕ)واإلنشائّية
نشائية غير طمبية عمى تقسيميا نشائية طمبية, وا    .(ٗ)خبرّية, وا 

؛ ىي: )الخبرّية, والطمبّية, ةالجممة عمى أنواٍع ثالث , فقد قّسم(٘)الشاطبيّ  امّ أ   
طالقو ينتظم إ: ))عن الجممة الواقعة خبًرا؛ قالىذا التقسيم في قولو  ائّية(, يتضحواإلنش

أيًضا جواز وقوع الجممة خبًرا, كانت خبرية أو طمبّية, ول يشترط فييا أن تكون محتممة 
ن لم  ا الخبرّية فما تقدم, والطمبّية واإلنشائّية, فأمّ الصدق والكذب تكن طمبّية فتكون اسمّية وا 

فالسمّية نحو: زيٌد ليتو أخوك ...وبكٌر كأّنو أسد فالتشبيو ىنا ليس بخبرّي ولكنو  وفعمّية؛
 .(ٙ)إنشائّي((

تعريف ىذه األنواع, فالجممة الخبرّية, ىي: التي تحتمل الصدق  الشاطبيّ  وقد رقمَ     
فقد  , أّما الطمب,(ٛ)فيي: التي ل تحتمل الصدق والكذب , أّما الجممة اإلنشائّية؛(ٚ)والكذب

 :(ٔ)بيانو حو اآلتينواعو عمى النّ الشاطبّي أ دّ ع

                                                           
 .ٖٛٛ/ ٔىـ(, تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي: ٕٗ٘ينظر: أمالي ابن الشجري, ) (ٔ)
 .ٖٔٛ/ ٕارتشاف الضرب: : ينظر (ٕ)
 .ٙٓٗينظر: مغني المبيب:  (ٖ)
 .ٗٔينظر: األساليب اإلنشائية, عبد السالم ىارون:  (ٗ)
 .ٜٜٕ/ ٕذىب إلى ىذا التقسيم الرضي السترابادي, ينظر: شرح الرضي:  (٘)
 .ٕ٘ٙ/ ٔالمقاصد الشافّية:  (ٙ)
 .ٚٚٗ/ ٔينظر: نفسو:  (ٚ)
 .ٚٚٗ/ ٔينظر: نفسو:  (ٛ)
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 األمر, نحو: أكِرم زيًدا. -
 .(ٔٙطو﴾ )ِبَعَذابٍ  َفُيْسِحَتُكمْ  َكِذًبا المَّوِ  َعَمى َتْفَتُروا َل  ﴿النيي, نحو:  -
 الدعاء, نحو: الميم اغفر لنا ذنوبنا. -
 نا.الستفيام, نحو: ىل تأتينا فتحدثَ  -
 خيًرا. فُتصيبَ العرض, نحو: أل تنزل  -
ْرَتِني َلْوَل ﴿التحضيض, نحو:  - دَّقَ  َقِريبٍ  َأَجلٍ  ِإَلى َأخَّ اِلِحينَ  ِمنَ  َوَأُكنْ  َفَأصَّ ﴾ الصَّ

 .(ٓٔالمنافقون)

, ونمحظ ()لعمة تخاطبّية ي(, من أنواع الطمبوقد استبعد الشاطبّي )الّتمني والّترجّ     
؛ إذ اعتمد عمى وجود المخاطب في الطمب, أّما التمييز ىذا حضور القيمة التخاطبّية في

, ويتضح من انعكاس لحالة نفسّية بحتفيما التمني والّترّجي فالعماد فييما البعد النفسّي, 
 القولا معّيًنا في بنية واسمً  المتكّمم ُيدخل ىنا أّن األصل في الخطاب ىو الخبر, وقد

, والنيي ,نحو: واسمات الستفيام, التجاه المطموب الغرض منو تحديد وجية الخطابو 
 .والنفي

فيو  ب ىو احتمال واقع في ذىن المخاطب؛احتمال الصدق والكذ م نستنتج أنّ مّما تقدّ     
الذي يحكم عمى قول: السماء ممطرة. بأّنو قول صادق أو كاذب, معتمًدا عمى تطابق 

 .الكالم مع الواقع الخارجيّ 

ول يقف وصف القول بأّنو كاذب أو صادق عند حدود الواقع الخارجّي؛ بل إّن اعتقادات   
المتكّمم ليا أثر كبير في ىذا التحديد, فقد يكون المتكّمم كاذًبا, غير معتقد في صحة القول, 

 َجاَءكَ  ِإَذا﴿ويمفظو ويتفق ىذا القول مع الواقع الخارجّي, ويتضح ىذا في قولو تعالى: 
 اْلُمَناِفِقينَ  ِإنَّ  َيْشَيدُ  َوالمَّوُ  َلَرُسوُلوُ  ِإنَّكَ  َيْعَممُ  َوالمَّوُ  المَّوِ  َلَرُسولُ  ِإنَّكَ  َنْشَيدُ  َقاُلوا َناِفُقونَ اْلمُ 

                                                                                                                                                                      
 .ٖ٘ -ٕ٘/ ٙينظر: نفسو:  (ٔ)
() .سنذكرىا لحًقا 
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, ولكنيم فإّن الواقع الخارجّي مطابق لقول المنافقين تطابًقا تاّماً  .(ٔالمنافقون) ﴾َلَكاِذُبونَ 
نّ كاذبو   يم لم يعتقدوا بصواب قوليم.صاروا كاذبين ألنّ ما ن في قوليم ىذا, وا 

قائم باألساس عمى طمب موجو  مى الطمب واإلنشاء؛ ألّن الطمبول يقع ىذا القيد ع     
أو الستفيام عن  لممخاطب بالقيام بفعل ما )أمر(, أو بالتوقف عن القيام بفعل ما )نيي(,

من أجل التأثير فيو وجعمو مستجيًبا  ىو توجيو الكالم لممخاطب ؛يماوالمراد من شيء ما,
  لمكالم الموجو إليو.

خر ماد عمى واسم في صدر الكالم, واآلوالطمب نوعان: األّول ُينجز من دون العت    
 ُينجز بالعتماد عمى واسم في صدر الكالم. 

إنشائّي, م بقوٍل , فمتى ما تكّمم المتكمّ أّما اإلنشاء فإّن تحقيقو متوقف عمى النطق بو    
ذا ما يحدث في عقد الزواج, فما , لو أثره في العالم الخارجّي, ومن ىتحول إلى عمٍل لغويّ 

ن يتمفظ الرجل بقول: قبمُت, صار الزواج قائًما بينيما وتترتب عميو جميع العتبارات إ
ل خر بسياقات إلشرعّية, والقانونّية, والعرفّية, ولبدَّ أن يتقيد اإلنشاء ا ج من اإلنشاء نتاجو, وا 

لى ىذا أشار الشاطبي بقولو: ))ولو  إلى الخبر, فالخبر ل يعتمد تحققو عمى شروط ما, وا 
, لذىاب معنى الطمب إذا قدرت قولك: زيًدا حاولت تقدير الجممة الطمبّية بمفرد لم يصحَّ 

اضربو, بقولك: زيٌد مضروب, بخالف الجممة الخبرّية, فإّن معناىا ل يذىب بتصييرىا 
  .(ٔ)جاء مّما ظاىره ىذا فعمى إضمار القول(( لتقدير إلى المفرد ومابا

الجممة اإلنشائية في مثل قولنا: بعُت البيت. ل تحتفظ  إنّ  ولتوضيح ىذا, نقول:    
بإنشائيا بعد مدة زمنّية معينة من عمل البيع, فتكون إخبارّية إن قمنا: بعت البيت أمس. 

فما  ن بعض.تداخل في تمييز الجممتين بعضيما مال بين الجممتين يكشف ىذا التعاور

                                                           
 .ٕٙٙ/ ٔالشافية: المقاصد  (ٔ)
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عن ىذا السؤال نورد بعض ؟ ولإلجابة المائز بين ىاتين الجممتين )الخبرّية واإلنشائية(
 ىي: ؛(ٔ)بين الجممتين المعايير لمتمييز

ة ل تحتمل الصدق حين الجممة اإلنشائيّ ة تحتمل الصدق والكذب, في الخبريّ  -ٔ
 .والكذب

الجممة اإلنشائية ل يقع إل بعد القول بيا, في حين مضمون الخبرّية إّن مضمون  -ٕ
واقع قبل التمفظ بيا. وبيذا المعيار نستطيع التمييز بين الجممتين المذكورتين سمًفا 

لى ىذا أشار الرضي بقولو: ))أّما بعت اإلنشائّي فإّنو ل خارج لو )بعت البيت( , وا 
 .(ٕ)حال بيذا المفظ, وىذا المفظ موجد لو((تقصد مطابقتو, بل البيع يحصل في ال

المعيار األقوى لمتمييز بين الجممتين ىو القصد, وىو معيار تداولّي يفُضل عمى  -ٖ
نسبة الكالمّية فالمقصود من الخبر ىو تحقيق المطابقة بين اليير األخرى؛ المعا

أّما المقصود من اإلنشاء  والنسبة الخارجية؛ أي: مطابقة الكالم لمواقع الخارجّي,
 .ةيجاد النسبة الخارجيّ ؛ بل ىو إذلككفميس 

ل والثاني ونختار إّن النظر في سياقات الكالم المختمفة, تجعمنا نيمل المعيارين األوّ      
, الثالث, والذي ىو المعيار الوحيد الصالح لمتمييز بين ىذه الجمل عمى اختالف سياقاتيا

ا, بل يتحدد بالمقصود منو العمل المغوّي ل يتحدد بكون القول إنشائًيا أو خبريِّ  وعميو فإنّ 
 وبالنسبة المتحققة في الخارج.

 

 

 
                                                           

لعمماء األصول بحوث غنّية في المعايير المميزة لكمتا الجممتين, تركناىا؛ ألنيا أجنبّية عن المتن  (ٔ)
المدروس, ينظر عمى سبيل المثال: فقو الستنباط دراسات في مبادئ بحث األلفاظ, السيد محمد تقي 

 .٘٘ٔ -ٚٗٔالمدرسي: 
 .ٕٔ/ ٗشرح الرضي:  (ٕ)



 املباشر اللغوي ّ العمل:  1/ م  2ف  ألابعاُد التداولّية في املقاصِد الشافية

 

003 
 

 تصنيف األعمال اللغوّية في المقاصد الشافية:  -5 

ّن األعمال المغوية في دراستنا ل بّد أن تنطمق من : إانسجاًما مع ما تقّدم من تقرير   
وجب عمينا البحث فييا إليجاد المصطمح المقابل لمعمل المدونة النحوّية قيد الدراسة, 

يستعمل مصطمح )المعاني( لمدللة عمى العمل المغوّي,  ّن الشاطبيّ , وقد وجدنا أالمغويّ 
تدخل عمى الكالم, فتصرفو عن ظاىر  يا معانٍ يتضح ىذا من وصفو لمعاني الطمب بأنّ و 

ى أن المتكّمم أر وكذلك ,(ٔ)م من كالملفظو وتوجيو الوجية التي تنسجم مع قصد المتكمّ 
في الكالم عن الحروف المشبية باألفعال؛ إذ  ىذا لغوّية بوساطة الفعل, ورد معانيَ  ؤديي

والتشبيو, والستدراك, ي, مني, والترجّ قال: ))معانييا كمعاني األفعال من التوكيد, والتّ 
 .(ٕ)عمل الفعل(( -بما فييا من معنى التشبيو -ولذلك عممت كأنّ 

 :اإلنجازّية للقوة واسم ة منالخالي اللغوّية األعمال  -5-1 

ات أو ياإلثباتيتجّسم ىذا النوع من األعمال المغوّية بما ُعرف عند التداوليين بـ)   
من جية -التقريرات(, ومن سماتو أّنو يتجرد من الحروف في صدره, ويحتمل اإلثبات 

قبل زمان القول, أو حالة واقعة في أن يكون تعبيًرا عن حالة واقعة  -المحتوى القضوي
, وتكتسب (ٖ)م واقعة ل محالة بعد زمان القولالمتكمّ  ىاعتبر , أو لحالة أشياء يزمان القول
قيمتيا اإلنجازّية من اإلخبار بأمٍر ما؛ ))فأن تثبت ىو بالضبط أن تنجز من كّل اإلثباتيات 

 .(ٗ)وجو قوة فعل الكالم كأن ُتحذر أو تعمن((

مة إلى العالم, ويكون اتجاه المالءمة في ىذا الصنف من األعمال المغوّية من الكم     
 . (٘)عن اعتقاد ات ىو العتقاد, فكل إثبات ىو تعبيرثباتيّ وشرط الصدق في اإل

                                                           
 .ٛٗ/ ٙينظر: المقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ ٕ: الشافية المقاصد (ٕ)
 .ٗٛٔينظر: دائرة األعمال المغوّية:  (ٖ)
 .ٙ٘ٔنظرّية أفعال الكالم العامة:  (ٗ)
 .ٕٚٔينظر: العقل والمغة والمجتمع:  (٘)
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, ومعانييا دالة عمى حو العربيّ في النّ  ر تمثيل ليذا الصنف ىو أفعال القموبوخي     
ورأينا أن نرتبيا عمى أساس ىذه المعاني محّددين في البدء والعتقاد,  أعمال اليقين والظنّ 

 :(ٔ) الشاطبّي ليا المعاني وما ُيراد منيا في المعجمات, ثّم بيان

 َوِفي الجاِزمِ  الغيرِ  الْعِتقادِ  َطَرَفي َبين الَّراِجحُ  التََّردُّدُ  )) ويمكن تحديده بأّنو: :الظَّنُّ  -ٔ
 َيِقينُ  َفَأمَّا َتَدبٍُّر, َيِقينُ  ُىوَ  إنَّما ِعياٍن, بَيِقينِ  ليَس  َأنو إلَّ  وَيِقينٌ  َشكّّ  ُىوَ : الُمْحَكم
ا المعنى في المقاصد ذوقد ورد ما يدّل عمى ى ,(ٕ)َعَمم(( إلَّ  ِفيوِ  ُيقالُ  َفاَل  الِعيانِ 
 َوَنَراهُ  َبِعيًدا َيَرْوَنوُ  ِإنَُّيمْ : ﴿ تعالى قولونحو , الظنّ  بمعنى تأتيفإّنيا  رأى, نحو:
 ظننتُ فـ)رأى( األولى دالة عمى الشّك, وكذلك في قولنا:  (.ٚ,ٙ المعارج﴾ ) َقِريًبا
 .بازغة الشمس حسبتُ : نحو, الظنّ  بمعنى تأتي )حسب( , وكذلكأخاك زيًدا

وىو حكم ذىنّي  ا المشيورموحددتو المعجمات بأّن: ))لو معنيان: أحدى :العتقاد -ٕ
 , وقد(ٖ)كم ذىني جازم أو راجح((تشكيك, والثاني الغير مشيور وىو حجازم يقبل ال
 وىي, فاسًدا أم صحيًحا أكان سواء العتقاد المقاصد بمعنى في )زعم( ورد الفعل

 َلنْ  َأنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َزَعمَ : ﴿ تعالى قولو منو, الكذب عمى محمولة الُمتيم من
 (.ٚ التغابن﴾ )ُيْبَعُثوا

 واقعية حقيقة بأّنو التّام والقتناع الشيء بوجود اإليمانوُيعّرف بأّنو:  :اليقين -ٖ
ى اليقين, نحو: عممُت زيًدا أخاك, بمعن)عمم( وتأتي  ,(ٗ)الشكّ  يتخّمميا ل موجودة
 ﴾ِحَساِبَيوْ  ُماَلقٍ  َأنّْي َظَنْنتُ  ِإنّْي﴿أحياًنا لميقين, نحو قولو تعالى:  )ظّن( وتأتي

 (.ٕٓ)الحاقة 

 

                                                           
 .ٜ٘ٗ -ٗ٘ٗ/ ٕينظر: المقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ ٖ٘تاج العروس:  (ٕ)
 .ٖٕٓ/ ٔاصطالحات الفنون: ينظر: كّشاف  (ٖ)
 .ٖٔٛٔ/ ٕ: نفسو ينظر:  ٗ))
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 :بيانو ومن تمك التي تركناىا اآلتي ,وصنمحظ من ىذه النصّ 

اليقين, ي ىذه المجموعة من األفعال ثالثة من األعمال المغوّية؛ ىي: عمل تؤدّ  -ٔ
م إسقاط معتقداتو العتقاد, وىي أعمال يحاول فييا المتكمّ , وعمل وعمل الظنّ 

لسابعة من سورة ا, فالكافرون في اآلية ورؤيتو الخاصة تجاه العالم الخارجيّ 
في الدنيا فقط, وىذا  بوا يوم القيامة وأن اإلنسان يحياالتغابن, اعتقدوا أنيم لن ُيحاس

 بيم. الخاّص  لعالم الخارجيّ الفيم منيم ركزوه عمى ا
د العمل المغوّي بصيغة معينة, بل نجده يتجّسم بالفعل الماضي الُمسند إلى ل يتحدّ  -ٕ

م, والفعل الماضي المسند إلى الفاعل الظاىر, والفعل المضارع المسند تاء المتكمّ 
إلى ضمير متصل, وغيرىا بحسب الصورة المغوّية الدالة عمى العمل بحسب 

 خطاب.مقتضيات ال
المخاطب غير عالم بالحالة النفسّية والذىنّية لو, فيعمد لمكشف  م أنّ يعتقد المتكمّ  -ٖ

 عنيا لو, ويكسب بيذا الخطاب السمة التواصمّية الناجعة.
 م بقولو, واآلخر إنّ بين نوعين من عمل الزعم, ىما اعتقاد المتكمّ  مّيز الشاطبيّ  -ٗ

فإن الزعم منو يحمل مباشرة عمى الكذب, ويفقد  ؛م في موضع التيامكان المتكمّ 
 .في المخاطب بيذا قيمتو التأثيرّية

ل تتحّدد معاني األعمال المغوّية بمعنى واحد فحسب؛ بل قد تنتقل المعاني تبًعا  -٘
 مين, ولمسياقات التي يرد فييا الكالم. لمقاصد المتكمّ 

المنجز  واسم ىو عمل )األمر(نجز من غير عمال المغوّية الذي يُ من األ وكذلك   
وُيصّنف عمل األمر في ضمن صنف  بوساطة فعل األمر, واسم فعل األمر.

 .(ٔ))التوجيييات( عند )سيرل(

ومّثل فعل األمر األساس في ىذا العمل فيو فعل وضع باألساس لألمر, ولم يكتسب     
))إذ الُمعتبر ما لمفعل في نفسو ل ما يعرض لو في  لة األمر مّما لحق بو من الخارج:دل

                                                           
 .ٕٛٔينظر: العقل والمغة والمجتمع:  (ٔ)
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ى واحد ل يتغير بتغيير سياقاتو, نحو: قم إلى الصالة, واألمر دال عمى معنً , (ٔ)التركيب((
 .(ٕ)واشرب الماء

عمل األمر, نحو: مناِع زيًدا من الشّر األمر في العربّية داًل عمى  فعل ويستعمل اسم   
 .(ٖ), ورويَد ُأحِسن إليكوصو ُأكمْمك ,تؤجر عميو

م يحاول فيو المتكمّ  نجاز استعالئيّ و خطاٌب يصاحبو إعمل األمر أنّ وما نمحظو في    
وىو النصياع, وىو  ))تأثير بالقول أساسيّ  :فرض إرادتو عمى المخاطب, ويصاحبو

ضرب من التأثير يرّكز عمى جانب السموك تركيًزا في حين أّن الجانب الذىنّي من التأثير 
 لقتناع مثاًل باعتباره من وجوه التأثير الممكنة ليس شرًطا لزًما ليكونايضعف كثيًرا... ف
 إلى العالم؛ أي: إنّ  القول من يكونالمطابقة بعمل األمر ف اتجاه. أّما (ٗ)الّسموك المطموب((

 أن يكون العالم مطابًقا لمقول.  م يريدالمتكمّ 

 :لقوة اإلنجازّيةاألعمال اللغوّية ذات الواسم ل -5-2

 الفعل نوع نوىو الذي يبيّ  )دليل القوة اإلنجازّية(؛ (سيرل)ما أسماه  الكالم ىنا في      
العربّية مختمف عّما ذكره )سيرل( لمجممة, وىو في  بنطقو مالمتكمّ  يؤديو الذي اإلنجازيّ 

م في صدر ة في العربّية يتحدد بما يضع المتكمّ لإلنكميزية, فقد وجدنا أن واسم القوة اإلنجازيّ 
ىل نجح الطالب في  الجممة ليوجو كالمو المنحى المقصود, ومن ذلك قول السائل:

مثل ىذه الحال ( لممخاطب وىو منتظر في ا)طمبً  م سؤاًل فقد وجو المتكمّ  المتحان؟
 الجواب.

 الطمب إلى الخبر من لمعدول م عميون أىمّية الواسم في الخطاب باعتماد المتكمّ وتتبيّ     
 :المقاصد, قال الشاطبيّ  في ورد ما ىذا من, القصد لمتطمبات تبًعا اإلنشاء إلى أو

                                                           
 .ٖٙ: ٔالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٔٓٔ/ ٔينظر: نفسو:  (ٕ)
 .ٜٚ -ٚٚ/ ٙينظر: نفسو:  (ٖ)
 .ٕٜٔدائرة األعمال المغوّية:  (ٗ)
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وزيٌد أأبوه قائٌم؟ يدخل الستفيام عمى الجممة الخبرّية فتصير طمبّية نحو: زيٌد أىو قائٌم؟ ))
و مّما يقع خبًرا لممبتدأ بمقتضى إطالقو, كما أنيا تقع أخباًرا إذا كانت غير ... فيذا كمُ 

القوة النجازّية من الخبر إلى , فحرف الستفيام ىو الذي غّير اتجاه (ٔ)إنشائّية((
 الستفيام.

 في المقاصد عمى النحو اآلتياإلنجازّية  لمقوة الواسم ذات المغوّية األعمالوتتّسجم أنواع   
 :بيانو

   عمل االستفهام: -ٔ

وعى  , وقد(ٕ)ُيصّنف عمل الستفيام في ضمن صنف )التوجيييات( عند )سيرل(    
ُمعّين ليتعّين في  لالستفيام, فعّرفو بأنو: ))سؤال عن غير الشاطبّي القيمة اإلنجازّية

, (ٗ)ويتخذ الواسم في ىذا العمل صورتين, األولى: الحرف, نحو اليمزة ,(ٖ)الجواب((
من, متى, ما, كيف, كم ...الخ؛ لكن األصل في ىذا , واألخرى السم: نحو: (٘)وىل

أّما  وضعت العرب لو حرفين يدّلن عميو, ىما: اليمزة وىل,فقد  العمل ىو الحرف
   .(ٙ)السماء, فقد وضعت لتؤدي معاني الحروف

م؛ بل خصوص عند المتكمّ ول تتعمق القيمة التخاطبّية بكون الجواب معموًما عمى ال   
بكون الجواب معموًما عمى العموم, قال الشاطبي: ))إن تعريف الجواب غير  ينحتم أيًضا

ذا قيل: ما دعاك إلى  لزم, فإذا قيل: من عندك؟ جاز لو أن يقول: رجٌل من بني فالن, وا 

                                                           
 .ٕٙٙ -ٕ٘ٙ/ ٔالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٕٛٔوالمغة والمجتمع: ينظر: العقل  (ٕ)
 .ٓٗ/ ٕالمقاصد الشافية:  (ٖ)
أطمق الدكتور خالد ميالد اسم األلف عمى اليمزة, ول أظنو مصيًبا في ىذا, ينظر: اإلنشاء في  (ٗ)

 .ٕٕٔالعربّية: 
 .ٛ٘/ ٔينظر: المقاصد الشافية:  (٘)
 .ٚٚ -ٙٚ/ ٔينظر: نفسو:  (ٙ)
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قول  , وباإلمكان وسم اإليجاب والسمب بيذا الواسم, نحو(ٔ)أمٌر ىام(( ىذا؟ جاز أن تقول:
 :(ٕ)الشاعر

 َىَرُم؟ َبْعَدهُ  ِبَمِشْيبٍ  َوآَذَنتْ       َشِبْيَبُتوُ  َولَّتْ  ِلَمنْ  اْرِعَواءَ  َألَ                  

 اآلتي: نمحظ من تقريرات الشاطبيّ    

, أو القبول بتحقيقو وىو بتحقيق المطموب من المخاطَ  بأنو عمل الستفيام زينما -
, إًذا القوى اإلنجازّية ىي طمب الحصول عمى معمومة م من سؤالوما ينتظره المتكمّ 

 ة لم تكن عند المتكّمم سابًقا.دجدي
ىو الرغبة في أن يقوم  , والشرط النفسيّ العالم إلى القوليكون اتجاه المطابقة من  -

 المطموب منو. المخاطب بأداء الفعل
عالم بجزء من المعمومة  نوم يبنيو عمى أساس أأّن المتكمّ من خصائص الستفيام  -

يا؛ ولكنو ليس متيقًنا من مطابقتو لمعالم الخارجّي, والجزء المعموم ىو المراد تعرف
المحتوى  فالتصور ىو استفيام عن ؛أساس التمييز بين التصديق والتصور

نات استفيام متصل بمدى صدق العالقة بين مكوّ  القضوّي, أّما التصديق, فيو
 .(ٖ)المحتوى القضويّ 

أّما األسماء فيي  ,الواسم األساسّي لعمل الستفيام ىما الحرفان )اليمزة, ىل( -
 م بما يناسب سياقات القول.بدائل عنيما يعمد ليما المتكمّ 

الذىنّي؛ بل م في المخاطب ل يقتصر عمى التأثير التأثير المنتَظر من المتكمّ  -
 لقولو.  غالب من المخاطب اإلجابة السموكّيةم ينتظر في الالمتكمّ 

﴾ ِإْبَراِىيمُ  َيا ِبآِلَيِتَنا َىَذا َفَعْمتَ  َأَأْنتَ  َقاُلوا ﴿وتوضيح ىذا يتبين في قولو تعالى:    
ن فيو أن يطابق العالم و إّن سؤاليم إلبراىيم عميو السالم إنجاز منيم يحاول ,(ٕٙاألنبياء)

                                                           
 .ٕٕ٘/ ٔنفسو:  (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ ٕوالبيت ل يعرف قائمو. ينظر: ىمع اليوامع: , ٘ٗٗ/ ٕنفسو:  (ٕ)
 .ٜ٘ٔينظر: دائرة األعمال المغوية:  (ٖ)
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الخارجّي كالميم, وىم بيذا يطمبون من إبراىيم عميو السالم العتراف بفعمتو, فيم يعرفون 
ىي التي جعمتيم يعمدون إلى عمل  بعًضا من الحقيقة وىذه المعرفة الثاوية في أذىانيم

 الستفيام.

 

 

 عمل األمر:  – 2

يتكرر عمل األمر مرة أخرى في تصنيفنا لألعمال المغوّية في المقاصد؛ ولكنو في ىذه     
وىي  وىي وسم لمقولة اإليجاب, والواسم ىنا ىو )لم األمر(, المرة عمل بوساطة واسم,

 َوْلُيْؤِمُنوا ِلي َفْمَيْسَتِجيُبوا ﴿لم تدخل عمى الفعل المضارع فتجزمو, نحو قولو تعالى: 
 ﴾َربَّوُ  المَّوَ  َوْلَيتَّقِ  اْلَحقُّ  َعَمْيوِ  الَِّذي َوْلُيْمِملِ  َفْمَيْكُتبْ  ﴿وقولو تعالى:  (,ٙٛٔ)البقرة ﴾ِبي

 .(ٔ)وليقم زيدٌ (, ٕٕٛ)البقرة 

وتؤدي )لم األمر( العمل المغوّي نفسو الذي يؤديو فعل األمر واسم فعل األمر, من    
؛ ولكّنيا تختمف باتساع المديات الكالم لمعالم, واتجاه مطابقة والتأثير ,حيث اإلنجاز

التخاطبّية, فيؤمر بوساطتيا الحاضر والمستقبل, وتصل مدياتيا التخاطبّية لمخاطبة 
 الغائب.

, فا سبحانو وتعالى, ﴾ِبي َوْلُيْؤِمُنوا ِلي َفْمَيْسَتِجيُبوا﴿ ويتضح ىذا جميِّا بقولو تعالى:     
مع إرادة ا في  مان, فالبدَّ أن يتطابق العالم الخارجيّ يأمر الناس بالستجابة واإلي

استجابة الناس لو تعالى واإليمان بو, وقد أوقع األمر أثرين عمى المخاطب, األول: التأثير 
الذي يتمّثل بالعمل عمى  يمان با والعتقاد بو, واآلخر: األثر السموكيّ , وىو اإلالذىنيّ 

 من مستمزمات الستجابة واإليمان.وىي  ,تطبيق أوامر ا تعالى

                                                           
 .ٜٚ/ ٙينظر: المقاصد الشافية:  (ٔ)
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   عمل الّنهي:    -3

 م في أنو انعكاس لرغبة المتكمّ ُيمّثل عمل النيي, صورة منعكسة عن عمل األمر؛ إذ إنّ    
م ول يتجسّ  ,(ٔ)ات(ضمن )التوجيييّ في وقد رصفو )سيرل(  المخاطب عن عمل ما, يكفّ 
الداخمة عمى الفعل المضارع, ومن أمثمة ىذا  ة(إل في صورة واحدة ىي )ل الناىييي النّ 

 َقْومٌ  َيْسَخْر  لَ  ﴿(, وقولو تعالى: ٔٙ)طو﴾َكِذًبا المَّوِ  َعَمى َتْفَتُروا َل ﴿الصنف قولو تعالى: 
 :(ٖ), وقول الشاعر(ٕ)(ٔٔ)الحجرات  ﴾َقْومٍ  ِمنْ 

 َمبينُ  َضاَللٌ  َفِنْسياُنوُ  المو  تِ  ذاِكرَ  َتَزلْ  َوَل  َشمّْر َصاحِ                 

عن  لرغبتو في تحقيق عكس المحتوى القضويّ  مويتمّثل عمل اإلنجاز بتحقيق المتكمّ     
ألّن  مخاطب عن طريق التأثير الّسموكّي؛ة, ويتمّثل التأثير بالطريق استعمال )ل( الناىي

المطابقة دائًما من العالم تجاه وا المخاطب بغض الّنظر عن القناعة, م يريد انصياعالمتكمّ 
))وبقدر ما يتوافق الّنيي واألمر في ىذا يكون التّقابل بين الّنيي والّنفي أيًضا.  لى القول,إ

فاألساسّي في الّنفي ىو تكذيب معمومة أو قضية حاصمة في ذىن المخاطب في حين أّن 
قع بصرف الّنظر األساسّي في تأثير الّنيي إّنما ىو الحمل عمى سموك مخالف لما ىو وا

 .(ٗ)عّما يكون لو من تأثير في ذىن المخاطب((

 (,ٔٙ)طو  ﴾َكِذًبا المَّوِ  َعَمى َتْفَتُروا َل ﴿النظر إلى قولو تعالى: ويتضح ىذا العمل حين     
عمى نيي الناس عن الكذب عمى ا تعالى, فاتجاه المطابقة من  نجازيّ عمل اإلال طمِ فقد سُ 

من القول  أّما التأثير فقد وقع عمى المخاطب بتغيير المحتوى القضويّ العالم إلى القول, 
؛ فالمطموب كذًبا عمى ا إلى ل تفتروا كذًبا, ىذا التأثير يتسمط عمى المنحى السموكيّ 

                                                           
 .ٕٛٔينظر: العقل والمغة والمجتمع:  (ٔ)
 .ٜٙ -ٜ٘/ ٙينظر: المقاصد الشافية:  (ٕ)
الصبان عمى شرح األشمونّي, محمد بن عمي البيت من الشواىد التي ل يعرف قائميا, ينظر: حاشية  (ٖ)

بان)ت  .ٖٖٙ/ ٔىـ(, ومعو شرح الشواىد لمعيني تحقيق: محمود بن الجميل: ٕٙٓٔالصَّ
 . ٜٗٔدائرة األعمال المغوّية:  (ٗ)
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فالتأثير الذىنّي غير واجب  اء اقتنع الكاذبون أم لم يقتنعوا؛النتياء عن قول الكذب سو 
ن حدث فيو حدث عار   ض. ىنا, وا 

 

 

  عمل النفّي:  -4

التعيد  , وُيراد بو(ٔ)ثباتّية( عند )سيرل(ُيصّنف عمل النفي ضمن صنف )اإل      
ليذا الخبر. أّما خصائص عمل النفي فيي  ثبات حالة النفيلممستمع بإلغاء الخبر, وا  

ور المبخوت , وقد لخّص الدكتنفسيا خصائص عمل الخبر عاّمة, واإلثبات خاّصة
 :(ٕ)ىما ؛النفي بأمرينخصائص 

من حيث شروُط تحقِقو عماًل ثبات والخبر, ليست لو خصوصّية النفي صنو اإل -ٔ
 ثبات نفسيا.لغويِّا؛ فشروطو ىي شروط اإل

ل يمكن إل أن يختمف في شروط تحققو  وأو يخالفثبات لنفي باعتباره يغاير اإلا -ٕ
والنيي في شروط  مرعن شروط تحقق غيره من األعمال المغوية, كما يختمف األ

 تحققيما.

ىي )ما, لم, لّما, ل, لت, لن, إْن(,  ؛حروٍف واسماتٍ وساطة ب عمل النفي ُينجزو     
 :(ٖ)ومن أمثمتيا ؛وبفعل واحد ىو )ليس(

 .(ٖٔ)يوسف  ﴾َبَشًرا َىَذا َما ﴿تعالى: , نحو قولوما -
 : ليس زيٌد بجباٍن., نحو ليس -

                                                           
 .ٕٚٔينظر: العقل والمغة والمجتمع:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔينظر: إنشاء النفي:  (ٕ)
 .ٜٖٕ -ٕ٘ٔ/ ٕينظر: المقاصد الشافية:  (ٖ)
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 بشر   شرّ  ول النار بعده بخيرٍ  خيرَ  عميو السالم: ))ل مام عميّ اإل , نحو قولل -
 .(ٔ)الجنة(( هبعد

 .(ٖص ﴾ )َمَناصٍ  ِحينَ  َوَلتَ  ﴿:, نحو قولو تعالىلت -
 لم يزل أخوك شاخًصا.: , نحولم -
 لّما يزل أخوك مقباًل. :, نحولّماو  -

عمى أساس ساحة خطابّية واسعة مبنّية م مِ وقد وضعت ىذه األدوات أمام المتكمّ     
ًعا لظروف الخطاب؛ فإن القدرة عمى تغيير األداة تب م لوالمتكمّ  الختيار القصدّي؛ إذ إنّ 

ْن كان الكالم نفيً مسمًطا عمى الكالم الحاضر استعمل )إن,  كان النفي ا وليس, وما(, وا 
ضي ة بنفي الما, ))أّما )لم( فيي أداة معناىا الّنفي, وىي مختصّ (ٕ)استعمل )ل( لممستقبل

ِدم زيٌد ولم تنفعو الّندامة... )لّما( فإنيا تنفي الماضي غير المنقطع, المنقطع, تقول: ن
, ولن تأتي لنفي المستقبل يتضح ىذا من قولو: (ٖ)تقول: نِدم ولّما تنفعو الّندامة إلى اآلن((

 .(ٗ)))لن أضرب: نفي لقولو: سأضرب, كما أّن لم أضرب نفي: ضربُت((

و يتسمط عمى م ينجز بعمل النفي عماًل إلغائًيا؛ إذ إنّ يتبّين لنا أّن المتكمّ م مّما تقدّ       
بذلك كالًما عمى الكالم ل كالًما عمى  ))فيكون النفي :لمخبر لغاء المحتوى القضويّ إ

الكون... فمئن كان المخاطب صادًرا عن اعتقاد يقين في صدق إثباتو المنسوب إليو عمى 
م النافي, فإّن من يعمل الّنفي يصدر عن ا أو اّدعاء من المتكمّ الحقيقة أو العتبار, حقً 

م باستعمالو عمل , ويعمد المتكمّ (٘)اعتقاد يقين أيًضا وىو يقين مخالف ليقين المثبت((
النفي إلى التأثير الذىنّي بالمخاطب عن طريق تكذيب محتوى الخبر, وقد يتعدى إلى 

﴾ ُأمََّياِتِيمْ  ُىنَّ  َما﴿بحسب سياقات القول, ويتضح ىذا في قولو تعالى:  تأثير سموكيّ 
                                                           

 .ٓٙٔ/ ٚٔ, والحديث في شرح نيج البالغة, ابن أبي الحديد: ٜٖٕ/ ٕينظر: نفسو:  (ٔ)
 .ٕٕٗ, ٘ٗٔ, ٕٙٔ/ ٕينظر: المقاصد الشافية:  (ٕ)
 .ٓٓٔ -ٜٜ/ ٙنفسو:  (ٖ)
 ٕٙٔ/ ٕنفسو:  (ٗ)
 .ٛٛٔدائرة العمال المغوّية:  (٘)
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ق عند العرب, وىذا العتقاد ي تحقق ىو إلغاء العتقاد الُمسب, فاإلنجاز الذ(ٕ المجادلة)
 اْلَجاِىِميَّةِ  ِفي َيُقوُلوَنوُ  َقْوًل  َىَذا َوَكانَ . ُأمّْي َكَظْيرِ  َعَميَّ  َأْنتِ : ِلَزْوِجوِ  الرَُّجلُ  َيُقولَ  ))َأنْ  :ىو

ر ذىنيِّا , فبعد أن ألغى ىذا العتقاد, أثّ (ٔ)ِعْصَمِتِو(( َوَبتّ  ِنَكاِحَيا َتْحِريمِ  تَْأِبيدَ  ِبوِ  ُيِريُدونَ 
 ا بجواز التواصل مع المرأة وعدم حرمتو.بتغيره, وسموكيِّ 

  

 :والترجي عمل الّتمني -5 

والغرض منيا ات, في تصنيف )سيرل( ضمن التعبيريّ  ي(والترجّ  منيالتّ ) يندرج عمال    
 حظ )سيرل( أنّ ول ,التعبير عّما نشعر بو من حالت نفسّية خاصة تجاه العالم الخارجيّ 

ىذا الصنف من األعمال المغوّية ل تطمب مطابقة العالم لمقول أو مطابقة القول لمعالم؛ 
و ل يمكن اختباره؛ إذ ل وجود لو نّ إألّن صدق القضية في التعبيريات صدق مقتضى؛ أي: 

أّما  ,بعيد أو الوقوع مستحيل محبوب أمر حصول طمبفالتمني ىو:  ؛(ٕ)في الخارج
؛ من ىنا (ٖ)لّترجي, فيو: طمب حصول أمر ممكن الحدوث سواء أكان محبوًبا أم مكروًىاا

اإلمكان باإلمكان الكشف عن المائز الوحيد بينيما, وىو أن التمني ىو وسم لمقولة 
 .(ٗ)ي, ىو وسم لمقولة اإلمكان اإليجابيّ الّسمبّي, والترجّ 

القوة  مكان وعدمو, والتقارب بينيما فيشاطبّي إلى التمايز بينيما في اإلالتفت الوقد    
التأثيرّية واتجاه المطابقة, وقّر في ذىنو أنيما فاقدا التأثير عمى المخاطب, وغياب الوجود 

ما ىو ما أعطى معنى ))إّن الطمب إنّ  عنيما, ونمحظ ىذا شاخًصا في قولو: الخارجيّ 
)أفعل( فالستفيام والعرض وغيرىما فييما معنى)أفعل( فقولك: ىل قام زيٌد؟ في معنى: 
أخبرني عن قيام زيد... أل ترى أّنو ل يستمزم حضور مخاطب كالّترّجي,, بخالف 

                                                           
 .ٓٔ/ ٕٛىـ(: ٕٗٛٔالتحرير والتنوير, الطاىر بن عاشور)ت (ٔ)
 .ٚٓ٘, واإلنشاء في العربّية: ٜٕٔالعقل والمغة والمجتمع:  ينظر: (ٕ)
 .ٖٜينظر: معجم المصطمحات النحوّية والصرفّية:  (ٖ)
 .ٜٜٔدائرة األعمال المغوّية:  (ٗ)
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, والفرق بينيما أّن الرجاء إنما ني والترّجي من باب واحدالستفيام وغيره مّما تقدَّم, فالّتم
, ولعمي ُأكِرْمك, والتمني يكون في الممكن وغير  يكون في الممكن, كقولك: لعّمي أُحجُّ

 .(ٔ)((الممكن, نحو: ليت لي ماًل ُأنْفق منو

 ضوي لمجممة, وتغيير اتجاىو أيًضا؛ويعتمد ىذا العمل عمى تغيير المحتوى الق    
حاة العطف ؛ وليذا رفض النّ عل( يغيران المحتوى القضوي لمقوللواسمان) ليت( و)لفا

ّنما امتنع العطف عمى الموضع فييمعميي ا عند الجميور؛ ألّن ا, قال الشاطبي: ))وا 
دخوليا غّير معنى البتداء الذي ىو محرز لمموضع, فصار منسوًخا بمعنى التمني 

 فرفعت المعطوف لم تحممو إل عمى البتداء, فمم يصحَّ ي والتشبيو, وأنت إذا عطفت والترجّ 
 .(ٕ)معنى البتداء, ول لو محرز(( ذلك حيث لم يبقَ 

زالة التمني من قائمة الطمب لم تمقَ       ))أّن التمني  : عند الدكتور المبخوت؛ فرأىقبولً  وا 
ن كان محتواه القضوّي بعيًدا أو ممتنًعا أو ل يتوّقع حصولو. وأّما وجو  عمل طمبّي حتى وا 

, وىو (ٖ)العتقاد فيعود إلى ما في التمني من يقين متجّرد من الطمع في الحصول((
))ىو تأثير ذىنّي أساًسا نعّبر عنو بالستعطاف أو  :ينطمق من رؤية تتمخص بأن التمني

م و بيان المتكمّ م أ... فيو حمل المخاطب عمى التعاطف مع المتكمّ  الترويح عن النفس
 .(ٗ)لتعاطفو مع المخاطب((

وأغفل طمب  ,التفت إلى الحالة النفسّية لمتمني وبمقاربة الرأيين ينكشف لنا أن الشاطبيّ    
 منيالستعطاف, في حين التفت الدكتور المبخوت إلى العالقة التخاطبّية الثاوية في التّ 

المخاطب, واللتفات إلى الحالة النفسّية التي م التعاطف من التي كشفت عن طمب المتكمّ 
 م. يمرُّ بيا المتكمّ 

                                                           
 .ٖٛ/ ٙالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٖٖٛ/ ٕالمقاصد الشافية:  (ٕ)
 .ٜٜٔدائرة األعمال المغوّية:  (ٖ)
 .ٕٓٓنفسو:  (ٗ)
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 م عمى اآلتي:ل مّما تقدّ نحص  

ة, فكالىما يعبران عن حالة ي عمالن يتفقان في تحقيق القوة اإلنجازيّ الّتمني والّترجّ  -ٔ
 م.نفسّية لممتكمّ 

, وقد والسرورُ  الفرحُ , أو والندامةُ  م نفسو, من حيث الحسرةُ المتكمّ  يقع تأثيرىما في -ٕ
أو المشاركة في  ,المخاطب بمحاولة استعطافو التأثير في -أحياًنا -مول المتكمّ يحا

ن إخراج الشاطبّي ليما منوة, وعميو فيما يندرجان في الالحالة النفسيّ  , طمب, وا 
ن كان بنسب متفاوتة  عمى إىمال بني الفعل التأثيرّي ليما, الذي نجده حاضًرا وا 

 واتجاىات مختمفة.
؛ فيما ي, وسم لإلمكان اإليجابيّ التمني وسم لإلمكان الّسمبّي أو اإليجابّي, والترجّ  -ٖ

 أحياًنا وأحياًنا يختمفان فيو.  نفسو يتفقان في المحتوى القضويّ 

 :(ٔ)ولتوضيح ىذا نجد أن قول الشاعر     

 لاألوّ  البديء ىو كان والشيب     الفتى إلى الرجيع ىو الشباب ليت           

 ى أن يكون رجاًل فالشاعر تمنّ  ة ل مصداق ليا في الخارج؛يمثل انعكاًسا لرغبة نفسيّ     
ثم لّما ينتقل إلى آخر عمره يتحول إلى مرحمة الشباب,  حياتو,طاعًنا في العمر في بدء 

ألنو مخالف لطبيعة األشياء في الكون  ؛وىذا القول من ضرب المحال؛ فال يمكن أن يكون
وليس لطبيعة اإلنسان فحسب, من ىنا نجد أن اإلنجاز, والتأثير اقتصرا عمى األثر 

 م فحسب.الّنفسي لممتكمّ 

أّن , (ٖعبس ﴾ )َيزَّكَّى َلَعمَّوُ  ُيْدِريكَ  َوَما ﴿قولو تعالى: من يظير عمل الرجاء, ف أّما    
ن كان أعمى وفقيًرا – ىذا السائل , ويتطير بالعمل ةيتحول إلى نفس زاكين باإلمكان أ -وا 

                                                           
ىـ( بقولو: ))أنشدني الكسائّي((, معاني القرآن, تحقيق: ٕٚٓمعروف قائمو, رواه الفراء )ت البيت غير (ٔ)

 .ٓٔٗ/ ٔأحمد يوسف النجاتي, ومحمد عمي النجار, وعبد الفتاح إسماعيل الشمبي: 
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طب عن طريق العتاب المخام أراد التأثير في جابيِّا, فالمتكمّ الصالح, ليذا كان الوسم إي
  وكو وتقويمو, وىو أثٌر سموكّي.مويطمب منو تعديل س, ثر ذىنيّ والتوبيخ وىو أ

 مّما تقّدم يتبين لنا اآلتي:      

م أبواب الستعمال المغوّي ّن متن المقاصد حوى أعماًل لغوّية فتحت أمام المتكمّ إ -ٔ
تداولّية تخاطبّية  الفصيح, وأداء العمل المناسب لمقام الكالم, وقد أضاف ىذا قيمة

ذه األعمال قوة إنجازّية متباينة, فمرة بالفعل مباشرة وأخرى مت ىلمقول المنجز, فشم
بوساطة الواسم الُمحدّْد ليذه القوة, كذلك حوت قوة تأثيرّية ُسّمطت في معظم 

 م نفسو.األعمال عمى المخاطب, ولكّنيا ُسمطت أحياًنا عمى المتكمّ 
 المحدّْد الواسم عمى العربيّ  النحو في المغوّية األعمال لبعض ةاإلنجازيّ  القوة ُبنيت -ٕ

 .الخارجيّ  والعالم القول بين لمعالقة الموجو ىو الواسم وىذا, الكالم صدر في
وصو ة ما دونو, وقد تبّين ىذا من نصّ ة الخبر, وفرعيّ رّكز الشاطبّي عمى أصميّ  -ٖ

 ة في متن المبحث. المرقوم
 نّ ؛ فنجد أ(سيرل)إذا حاولنا مقاربة العمل المغوّي في المقاصد بحسب تصنيف  -ٗ

الستفيام, و ات(, إذ نجد )األمر, ات )الطمبيّ الغالب فيو ىو صنف التوجيييّ 
ن من ىذا أن العمل المغوّي في المقاصد كان مسمًطا عمى ضروريات يتبيّ  النيي(.و 

 التصال المباشر بين المتخاطبين, واعتماد القول والقول المقابل.
دىا قصد المتكّمم, نة؛ بل الذي يحدّ صرفّية معيّ د األعمال المغوّية بصيغة ل تتحدّ  -٘

ة التي يؤدييا, والقيمة التأثيرّية التي تتصف بيا, وكذلك تتحّدد نجازيّ اإل والقوة
ة في أذىان بالسياقات غير القولّية المصاحبة لمكالم, نحو المعمومات المسبقة القارّ 

 المتخاطبين.
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 ثانياملبحث ال

 املباشر غير  العمل اللغوّي 

 

 اإلطار التحديدّي لمعمل المغوّي غير المباشر: -1 

البحث في اأُلطر التأسيسّية األولى لألعمال المغوّية غير المباشرة تجعمنا نتوقف عند     
ثناء كالمو عمى صيغ األفعال ي رقميا )أوستن( في محاضراتو في أالصعوبات الت

 :(ٔ)وىي كثيرة ينبغي اإلشارة إلى أبرزىا؛ و ما تزال ىناك صعوباتاإلنجازّية, فرأى أنّ 

فمن  فييما جية اإلنشاء من جية الخبر؛ نقولنا )أصنف(, أو )أساند( ال يتبيّ  - أ
, أو دالالت الصيغة عمى الجيتين في الوقت الصعب عمينا تعيين جية واحدة 

 نفسو.

 تكون داللة القول أحياًنا داللة واضحة عمى إنجاز شيء ما, نحو: اليجاء  -ب
 والتوبيخ, ولكن عبارة )أىجو( ال ُتفيم اإلنشاء صراحًة, فال يمكن دائًما أن نرجع عبارة 

 ما إلى صيغة إنشائية صريحة اإلنجاز.

صريًحا أم  ناسواء أك ؛وقد رّجح )أوستن( جممة من الوسائل التي تميز الفعل وغرضو    
الصيغة قد  أبرزىا غياب الفائدة من االعتماد عمى معيار الصيغة فحسب؛ ألنّ  ؛اابتدائي  

نا قد نيب شيًئا, أو ُنعيره, أو نودعو, نحو: خذ ىذا الشيء. فإنّ  أكثر من معًنى؛تدلُّ عمى 
     . (ٕ)ة بياد إال بسياقات خاصّ وىذه أغراض ال تتحدّ 

                                                           
 .ٜٔ -ٙٔينظر: نظرية أفعال الكالم العامة:  (ٔ)
 .ٜٙ -ٜٔ: نفسوينظر:  (ٕ)
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))فالمشكمة األساسّية  ق في بنية القول:ظيور مشكمة لغوّية تتعمّ ىذه المقاربة فرضت     
التي تطرحيا األفعال الكالمّية غير المباشرة ىي معرفة كيف يمكن لممتكمِّم أن يقول شيًئا 
ما ويعني ذلك, وىو في الوقت نفسو يريد أن يقول شيًئا آخر. وبالتالي, معرفة كيف يمكن 

غير المباشر, مع أن ما يسمعو يدلُّ عمى شيء  لممخاطب أن يفيم الفعل الكالمي
    .(ٔ)آخر((

م عماًل نتاج المتكمِّ ة غير المباشرة تتكّون عن طريق إّن األعمال المغويّ وبمعًنى آخر أ      
فمثاًل قولنا: ىل تعطيني الماء؟ تضمن ىذا  ؛إنجازي ا أّولي ا بوساطة عمل إنجازّي ثانويّ 

م قد حقق الطمب فالمتكمّ  و الطمب, والثانوّي ىو االستفيام؛األّولي ىين, القول عممين إنجازيَ 
  بوساطة االستفيام. 

شكال من )سيرل( التمييز في مرحمة أولى بين معنى اقتضت اإلجابة عن ىذا اإل     
فافترض  ن ظاىر القول والمعنى المراد منو؛م, وبعبارة أخرى بيالجممة, ومعنى قول المتكمّ 

 :(ٕ))سيرل( اآلتي

 , واالستعارة, والكناية؛م, نحو: المجازاختالف معنى الجممة عن معنى قول المتكمّ  -
 ومن ىذا قولنا: شاىدت صاحبة القرط الطويل, كناية عن طول الرقبة.

 , نحو: افتح النافذة. آخرَ  م قاصًدا معنى القول ومعنى شيءمّ أن يكون المتك -
كالمو, وقاصًدا في الوقت نفسو, م قاصًدا المعنى الظاىر من أن يكون المتكمّ  -

 بو, وعمى ىذا يتكّون لمقول الخاّص  , لو المحتوى القضويّ آخر امعنى لغوي  
: لنذىب إلى الحديقة. يجيب ( س)نحو: قول  محتويان قضويان وقوتان مختمفتان؛

 امتحان يوم غٍد.   : لديّ (ص)

                                                           
 .ٕٛٔ -ٕٚٔمحاضرات في فمسفة المغة:  (ٔ)
 .ٗٔٗ -ٖٔٗينظر: االقتضاء وانسجام الخطاب:  (ٕ)



 املباشرغير : العمل اللغوّي  2/ م  2ف  ألابعاُد التداولّية في املقاصِد الشافية

 

831 
 

لّي رفض العرض األوّ لعمل ثبات, في حين كان ايحقق قوة اإل فقول )ص( عمل ثانويّ 
 ومعنى الجممة التي قيمت. ,)س(. وال صمة بين ىذا الرفض الذي قّدمو

وباإلمكان تمخيص مقاربة )سيرل( التأسيسّية لمعمل المغوّي غير المباشر عمى النحو      
 :(ٔ)اآلتي

غير مباشر عن طريق أداء  أداءً  ي الفعل اإلنجازيّ تان؛ إذ يؤدّ لمقول قوتان إنجازيَ  -ٔ
 فعل آخر.

م المخاطب أكثر مّما يقولو عن طريق االعتماد عمى خمفية المعمومات يبمغ المتكمّ  -ٕ
اعتماده عمى قوى  ا: لغوّية وغير لغوّية, فضاًل عنالمشتركة المتبادلة بينيم
 ة عند المخاطب.اإلدراك واالستيالل العامّ 

يشتمل عمى  المباشر من العمل المغويّ الجياز الضرورّي لشرح الجانب غير  إنّ  -ٖ
ة لمتخاطب, وعمى خمفّية , وعمى بعض األسس العامّ مقوالت العمل المغويّ 
فضاًل عن مقدرة المستمع  م والمخاطب؛المتبادلة بين المتكمّ  المعمومات المشتركة

 عمى االستدالل.
يكون ألن  ؛ات( ىو األكثر أىمّيًة وغًنى وفائدةات )الطمبيّ صنف التوجيييّ   -ٗ

موضوًعا لمبحث؛ إذ إّن متطمبات الحديث اليومّي تجعميا ثقيمة محيرة في إنتاج 
, يسعى الناس إلى إيجاد وسائل مباشرة, نحو: افتح الباب. ومن بعدُ  جمل أمرّية

 غير مباشرة ألداء أفعاليم اإلنجازّية.
ّية القالبية س تأسيًسا عرفي ا عمى أّنيا الصيغ المغو ىناك بعض الصيغ المغوّية تؤسِّ  -٘

يا الحرفّية, فتحتفظ تمك الصيغ بمعاني ة لألعمال المغوّية غير المباشرة؛المعياريّ 
 ا استعماالت عرفّية.ولكّنيا تكتسب أيضً 

                                                           
, ومحاضرات في فمسفة ٜٕٗ -ٖٜٕينظر: النص والخطاب واالتصال, الدكتور. محمد العبد:  (ٔ)

 .ٗٔٗواالقتضاء وانسجام الخطاب:  ,ٖٓٔالمغة: 
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انفرد )سيرل( بمحاولة إعادة بناء الخطوات الضرورّية إلنتاج فعل إنجازّي أّولّي من  -ٙ
حقائق عن المخاطبات, وُأسس سة عمى فعل إنجازي حرفّي, وىي إعادة بناء مؤس  

ن يالتعاون الخطابّي, ونظرّية العمل المغوّي, وخمفّية المعمومات المشتركة ب
 المتخاطبين.

حين يرى بعض الباحثين أّن الظيور الحقيقّي لنظرية العمل المغوّي غير المباشر  في      
ادئو, وأدخمت ؛ إذ استميم فالسفة المغة مبٜ٘ٚٔعائٌد إلى ظيور مقالة )غرايس( في 

, والفرضّية اإلنجازّية, وممخص بعض النظريات النحوّية الحديثة, مثل النحو الوظيفيّ 
ىو أن القول يدّل أحياًنا عمى معنى غير المعنى الذي نستنتجو من معناه  (غرايس)تصور 
غير  ل لغويّ معمباشر, و  ل لغويّ معين: مين لغويّ معنا يمكن أن ننجز ؛ أي: إنّ الحرفيّ 

. وىذا (ٔ)مباشر, وقد اصطمح )غرايس( عمى تسمية ىذه الظاىرة بظاىرة االستمزام الحواريّ 
 ما وجدناه حاضًرا عند )سيرل(, ولكن ما يحسب لغرايس ىو تقعيده لالستمزام الحواريّ 

 ومبدأ التعاون. 

 ىي: ؛المباشرةة غير ل المغويّ ألعماأّن ا التأسيسّية تبّين لنا وبعد ىذه المقاربات    
, الذي يشار إليو بالمؤشرات في الغرض اإلنجازيّ  ))منطوقات ال يكمن ىدفيا اإلنجازيّ 

المشار إليو  ىذه الحاالت ُيحي د موقف االستعمال/ الغرض اإلنجازيّ  المغوّية... وفي كلّ 
 .(ٕ). ذلك فقط ليمكن أن ُيبرز بذلك غرٌض إنجازي آخر((كل المغويّ في الشّ 

عمى:  تنبني األعمال المغوّية غير المباشرة ظير من ىذه المقاربات أنّ وكذلك ي   
المعرفة المغوّية المشتركة لدييم, واألعمال االعتقادات الذىنّية المشتركة لدى المتخاطبين, و 

  المغوّية المباشرة.

                                                           
 .ٜ٘, واالستمزام الحواري في التداول المسانّي: ٚٓٔينظر: الفعل المغوي بين الفمسفة والنحو:  (ٔ)
 .ٔٓٔالمغة والفعل الكالمي واالتصال:  (ٕ)
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(, و)االقتضاء )االستمزام الحواريّ  مقولتي وىذه االعتقادات والمعارف تندرج ضمن    
 ,تان في إيجاد األعمال المغوّية غير المباشرةىما المقولتان األساسيّ ن والمتي ,التداولّي(

فاالقتضاء ىو عمل مؤسس لألعمال المغوّية, ولواله ما  ؛مفان في وجو المقاربةيختنيما ولك
الختالف  فقد ُخط  في سبيل وضع حد   ؛األعمال؛ أم ا االستمزام الحواريّ وجدت ىذه 

 وبنية المعنى المقصود. ,بنية القول الممفوظ البنيتين؛

 : (1)(mplicatureI) االستمزام الحواري -2

م االستمزام عمى نوعين, األّول: استمزام ُتقسِّ  رؤية )غرايس( المرقومة في محاضراتو      
 ال تنفكّ لفاظ دالالت و أصحاب المغة من استمزام بعض األ, يقوم عمى ما تعارف عميعرفيّ 

 لالستدراك في أيّ عنيا ميما اختمفت السياقات القولّية, نحو: كممة )لكن( في العربّية, فيي 
: الذي يتغير تبًعا لتغير السياقات التي يرد خر: االستمزام الحواريّ واآلسياق.  تركيب وأيّ 
  فييا القول.

قول شيء ))عمل المعنى أو لزوم شيء عن طريق  :بأّنو االستمزام الحواريّ وُيعّرف   
م ويوحي بو ويقترحو وال يكون جزًءا مّما تعنيو الجممة آخر, أو قل: إّنو شيء يعنيو المتكمّ 

تعاون المتخاطبين في تحقيق يقضي  عمى مبدأ عامّ  االستمزام ينبني. و (ٕ)بصورة حرفّية((
 Principle of co-operatio اليدف من حوارىم, وقد أسماه )غرايس( )مبدأ الّتعاون

تو األساسية القائمة: ))إّن التفاعالت يّ ض)غرايس( فر  دا من ىذا المبدأ حدّ وانطالقً . (ٖ)(
الحوارّية تبمغ مقاصدىا بمقتضى التعاون القائم بين أطراف الحوار. وىو ما يتطمب أن 

                                                           
أطمق الدكتور عادل فاخوري تسمية االقتضاء بداًل عن االستمزام الحوارّي عمى المصطمح  (ٔ)
(Implicature :ينظر: محاضرات في فمسفة المغة ,)ٚ. 
 .ٛٚنظرّية المعنى في فمسفة بول غرايس, صالح إسماعيل:  (ٕ)
 .ٖٓٔ, وفي أصول الحوار وتجديد عمم الكالم: ٖٗينظر: آفاق جديدة في البحث المغوّي المعاصر:  (ٖ)
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 .(ٔ)ليذه المقاصد(( و العامّ يكشف المتحاورون عن مقاصدىم أو عمى األقل التوجّ 
 :(ٕ)وباإلمكان وصف مبدأ التعاون وفروعو عمى النحو اآلتي بيانو

فق ما يقتضيو ىدف لتكن مساىمتك في المحادثة لحظة حصوليا عمى وَ : مبدأ التعاون
 ؛)ِحَكم( أربع قواعد تخاطبية , ويتفرع مبدأ التعاون إلىالمحاورة المغوّية التي انخرطَت فييا

 ىي:

 اجعل تدخمك حاماًل ما يقتضيو غرض الحوار. -أ :قاعدة الكمّ  -ٔ
 ال يكن تدخمك حاماًل من اإلفادة أكثر مّما يقتضيو غرض الحوار. -ب          

         ال تقل ما تعتقد أنو كاذب. -اجعل تدخمك صادًقا: أ قاعدة الكيف: -ٕ
 ال تقل ما ال تستطيع البرىنة عمى صدقو.          -ب                                 

 اجعل تدخمك مناسًبا؛ أي: ليناسب مقالك مقامك. :(3)المناسبةقاعدة  -ٖ
   .وتجنب الغموض وااللتباس ليكن تدخمك واضًحا وموجًزا :الجهة أو الكيفّيةقاعدة  -ٗ

ترسم لممتخاطبين ما يجب عمييم أن  غرايس(,ىذه القواعد المرقومة في تقريرات )    
عاون, وىذا ال يعني أّن عمييم أن يقوموا بو كيما يتّم التخاطب بالطريقة المثمى من التّ 

يتبعوا القواعد المذكورة حرفي ا في كّل األحوال واألوقات؛ إذ قّمما يستمّر التخاطب العادّي 
مو القواعد المذكورة ُيجاري التخاطب ما ترس عمى ىذا المنوال, إّنما المقصود أّنو حينما ال

 أن المتكّمم ما زال يأخذ بيذه القواعد, ولو عمى ؛يفترض خالًفا لمظاىر يظّل المخاطب
. فمن دون تقدير ىذه القواعد يستحيل مستّوى أعمق؛ حتى يتسنى لو التوصل إلى معنى ما

جوب احترام المتخاطبين . فنجاعة قواعد التخاطب ال تكمن في و (ٗ)التواصل بين الناس
                                                           

 .ٜٛاالستمزام الحوارّي في التداول المسانّي:  (ٔ)
, االستمزام الحواري في التداول ٕٚ -ٕٙينظر: المسانيات الوظيفّية مدخل نظرّي, أحمد المتوكل: (ٕ)

 .ٓٓٔ -ٜٜالمساني: 
تسمى أيًضا قاعدة: العالقة, أو الورورد, أو المالءمة, أو الصمة, ينظر: نظرية الفعل الكالمي:  (ٖ)

ٔٙٔ. 
 . ٙٔينظر: محاضرات في فمسفة المغة :  (ٗ)
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ولم يّدِع )غرايس( أّن المتخاطبين بل تتمثل في قدرة المتخاطبين عمى استغالليا,  ,ليا
ن خالفيا اذىأيطيعون القواعد بحذافيرىا, بل ىي حاضرة في  نيم, يسترشدون بيا وا 

خرقيا, م بإمكان المتكمّ و , (ٔ)المتكّمم, يستمر المخاطب باالفتراض بأن المتكّمم ممتزم بيا
 :(ٕ)بيانو واإلخالل بيا ألسباب نوردىا عمى النحو اآلتي

 .م أن ُيفيم المخاطب فيًما مغموًطامّ و ينتيكيا, وفي ىذه الحالة يمكن لممتكألنّ  -ٔ
 و يختار تجنب ىذه القواعد.ألنّ   -ٕ
م أحياًنا عن االلتزام بإحدى ىذه القواعد من دون اإلضرار باألخرى, يعجز المتكمّ   -ٖ

الحالة تظير وضعية )االشتباك(, ويقع العمل فييا عمى عاتق وفي مثل ىذه 
الذي عميو إعادة بناء القول المرَسل, والحرص عمى أن يوافق ذلك ىو المخاطب, و 

)باخ وىارنيش( ىذه الحالة )مبدأ الفيم(؛  دد من القواعد المخترقة, وقد سّمىع أقلّ 
 أي: ُكن متفيًما.

و ال يريد االلتزام بإحدى القواعد؛ أي: إنّ  و يرفض عن وعي االلتزام بإحدىألنّ   -ٗ
 .متطمبات مبدأ التعاون

 : (ٖ)تميزه رايس خواّص غولالستمزام الحواري عند 
الطريقق أمقام االسقتمزام أو يحقول دونقو,  االستمزام ممكن إلغاؤه, ويكون بإضافة قول يسدّ  .ٔ

كتبك, فقد يستمزم ذلك عنده أنيا ققرأت بعضقيا, فقإذا  فإذا قالت قارئة لكاتب: لم أقرأ كلّ 
 , فقد ألغت االستمزام .كتاب منيا ي لم أقرأ أي  أنّ  أعقبت كالميا بقوليا, الحقّ 

                                                           
واإلسالمّي,  العربي التراث في المغوّية والمباحث الحديث المغة عمم بين الحواريّ  التمويح نظريةينظر:  (ٔ)

 .ٖٓ -ٕٛخميفة:  ا عبد. إ الدكتور. ىشام
مدخل إلى دراسة التداولّية, فرانثيسكو يوس راموس, ترجمة وتقديم: يحيى , و ٕٖ: نفسوينظر:  (ٕ)

 .ٜٛ -ٜٚحمداي: 
 . ٙٛ-ٗٛالتداولّي والوظيفّي في الدرس المغوّي, الدكتورة. نادية رمضان النجار: االتجاه ينظر:  (ٖ)
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متصقققل  الحقققواريّ  , أي إن االسقققتمزاماالسقققتمزام ال يقبقققل االنفصقققال عقققن المحتقققوى القققدالليّ  .ٕ
, فقال ينقطقع مقع اسقتبدال قيقل فييقاة التقي لمقا يققال, ال بالصقيغة المغوّيق بالمعنى القدالليّ 

 مفردات أو عبارات بأخرى ترادفيا. 
 فإذا قالت أخت ألختيا :ال أريدك أن تصعدي لغرفتي عمى ىذا النحو.

 فتقول األخرى : أنا أمشي عمى أطراف أصابعي خشية أن أحدث ضوضاء.
 فعمققى الققرغم مققن تغيققر الصققياغة فققي قققول الثانيققة, فققإن مققا يسققتمزم القققول مققن عققدم

 الرضا عن ىذا السموك ال يزال قائمًا .
ي إلققى اسققتمزامات االسققتمزام متغيققر, والمقصققود بققالتغير أن التعبيققر الواحققد يمكققن أن يققؤدّ  .ٖ

 حقين يوجقو مختمفة في سياقات مختمفة . فإذا قال شخص: كقم يقد لقي, فققد يكقون سقؤااًل 
عمققل. فيختمققف  لمققا يوجققو لققو مققن الطفققل مققثاًل, وقققد يكققون ىققذا السققؤال يسققتمزم اسققتنكارً 

 حسب السياق الوارد .باالستمزام 
االستمزام يمكن تقديره, والمراد بو أن المخاطب يقوم بخطقوات محسقوبة يتجقو بيقا خطقوة  .ٗ

مقن نعت ُصق فإذا قيل مثاًل: الممكة فكتوريقا خطوة إلى الوصول  إلى ما يستمزمو الكالم.
ا وراء الكققالم فيبحققث عّمقق ,عققن قبقول المعنققى المفظققيّ  مخاطققبحديقد, فققإن القرينققة تبعققد ال

ة, م يريد أن يمقي إلي خبرًا بدليل أنو ذكر لي جممقة خبرّيقمن معنى فيقول لنفسو: المتكمّ 
و ال يريققد بققي خققداعًا وال تضققمياًل, ّنققإ :أي ؛م ممتققزم بمبققدأ التعققاونالمققتكمّ  والمفققروض أنّ 

حديققققد و يريققققد أن يخمققققع عمققققى الممكققققة بعققققض صققققفات الأّنقققق فمققققاذا يريققققد أن يقققققول؟ البققققدّ 
سقققتطيع أن أفيقققم المعنقققى غيقققر نقققي أكالصقققالبة, والمتانقققة وققققوة التحمقققل, وىقققو يعقققرف أنّ 

ة مققن أجقل الوصققول إلقى المعنققى . وىققذه العمميقات االسقتدالليّ , فمجقأ ليققذا التعبيقرالحرفقيّ 
 .ةعمييا التداوليّ  المطموب من األمور التي تركز
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 :(Presupposition( )قاالفتراض المسب) التداوليّ  االقتضاء -3

ت المتون التداولّية تعريًفا لالقتضاء التداولّي بأّنو المضمون الذي تبّمغو الجممة رقمَ     
و قال صراحة أّن بكيفية غير صريحة, فإن قال المتكّمم: )كّف زيد عن ضرب زوجتو(, فإنّ 

 .(ٔ)زيًدا متزوج وىو ال يضرب زوجتو اآلن

ب, اطخمم والات المشتركة بين المتكمّ ارتباًطا مباشًرا بالخمفيّ يرتبط مفيوم االقتضاء و      
يضاحيا بوساطة اإلخبار, م إالتي ىي مجموع المقامات الممكنة التي يروم المتكمّ 

بين األقوال ال عالقة داللّية بين عالقة تداولّية )) :التداوليّ  القتضاءا )ستراوسن(عدّ و 
(, التي ىي المقاربة األقدر عمى Gazdar)قازدار , وىذه المقاربة عين مقاربة(ٕ)القضايا((

))أّن االفتراضات )المضمرات( ىي جزء من  :فيرى ؛تفسير خصائص االقتضاء التداوليّ 
 Semanticالمعنى االصطالحي لمعبارات, لكّنيا مع ذلك ليست استدالالت داللّية 

Inferences. غير المشروط ّن االفتراضات ُتشّكل فقط ذلك الوجو من المعنى أي إ
من المستحيل التنبؤ بافتراضات أية  ... وبالتالي المتعمق بالقيم الصدقّية بالصدق, أي غير

, من عبارة لغوّية باالستناد إلى شروط الصدق فحسب. بل البّد في المعجم بشكل أساسيّ 
    .(ٖ)االفتراضات بالعبارات المغوّية عمى نحو اختياري(( قرن

المشتركة  فالمقتضيات في تحديد السياقات؛ اأساسي   امفيومً ( االقتضاء وعد  )ستالنكر     
ة ن في وضعّية لغوّية باإلمكان أن تمثل المكّون األكثر أىميّ التي يمتمكيا المتخاطبو 

فمفيوم االقتضاء التداولّي يجب أن يكون لو تأثير في تعريف مختمف األعمال  لمسياق؛
م ليس بإمكانو الّتمفظ بقول ما دون التسميم المغوّية, ويمثل أيًضا أساس التخاطب, فالمتكمّ 

                                                           
ىناك قسم من االقتضاء ُيعَرف بأنو )االقتضاء الداللّي أو المنطقي(  .ٚٓٔينظر: التداولية اليوم:  (ٔ)

 تركناه لخموه من الفائدة لدراستنا.
 .ٜٕٗالقاموس الموسوعي لمتداولّية:  (ٕ)
 .ٜٛمحاضرات في فمسفة المغة:  (ٖ)



 املباشرغير : العمل اللغوّي  2/ م  2ف  ألابعاُد التداولّية في املقاصِد الشافية

 

831 
 

ى مشترك بينو وبين مخاطب, وأن ال يكون اإلخبار غير منسجم مع تمك سمًفا بوجود معطً 
 .(ٔ)الخمفّية

ب م حديثو إلى المخاطَ يوجو المتكمّ حينما ظ أّن قيمة االقتضاء تظير واضحة ونمح    
أغمق النافذة.  و معموم لو, فإذا قال شخص آلخر:ا يفترض سمفًا أنّ عمى أساس ممّ 

المخاطب قادر اك مبررًا يدعو إلى إغالقيا, و ىن فالمفترض سمفًا أن النافذة مفتوحة, وأنّ 
. فاالقتضاء ىو م بالمخاطبلمتكمّ عالقة ابىذا موصول بسياق الحال, و  عمى الحركة, وكلّ 

 الذي جعل التواصل بين المخاطبين ناجًحا.

رصقيد االفتراضقات المسقبقة  فقيم عمميقة الخطقاب, و وىذه االفتراضات في تزايد مع تققدّ     
المتخاطبون مقن وينتفع  .(ٕ)خطاب, توجد مجموعة من المسممات الخطابية المصاحبة أليّ 

األقل من القضقايا التقي ال تمققى تعارًضقا مقن  ات؛ إذ إّنيم ينطمقون منيا أو فيىذه المعموم
الخطققاب مققع  ايا المقبولققة, فيتسققع السققياق حققينجققانبيم. فيطرحققون تققدريجًيا جممققة مققن القضقق

أن  مققققن و اتسققققاع غيققققر تراكمققققي؛ بققققل البققققد  لممقققققوالت الُمسققققتجدةزيققققادة قضققققايا جديققققدة, ولكّنقققق
مققن بينيققا االقتضققاءات غيققر  عمققالن عمققى إلغققاء بعققض االسققتدالالت؛سققتجيب لمطمبققين يت

 ىما: ؛المقبولة, والمطمبان
 القضايا المستجدة مع السياق الحاصل. مطمب االتساق: ويشترط عدم تعارض -ٔ
االقتضققاءات, التققي ىققي منوطققة  مطمققب الترتيققب: يشققترط إضققافة المققوازم المنطقيققة, ثققمّ  -ٕ

 .(ٖ)مبالمتكمّ 
 العبارات معانينضويان تحت ت (التداوليّ  واالقتضاء )االستمزام الحواريّ  المقولتان ىاتان  

 :(ٗ)اآلتية ّية, ولتوضيح ىذا االنتماء نعرض الخطاطةالضمن

                                                           
 .ٜٖينظر: االقتضاء وانسجام الخطاب:  (ٔ)
 . ٖٚ -ٖ٘: نفسو ينظر:  (ٕ)
 .ٜٜينظر: محاضرات في فمسفة المغة:  (ٖ)
 .ٗٗ, ومحاضرات في فمسفة المغة: ٜٕينظر: المسانيات الوظيفّية:  (ٗ)
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 صور األعمال المغوّية غير المباشرة: -4

واستعمال  ,حوّيةساليب النّ د األدت صور األعمال المغوّية غير المباشرة بتعدّ تعدّ        
إلى  وقد أشار الشاطبيّ  ,األدوات النحوّية لغير ما وضعت لو؛ أي: استعمال غير حرفيّ 

ة نحوّية خالصة منطمًقا من رؤي ؛االستعمال الحرفي واالستعمال الضمنّي في األساليب
ما ورد صل االستعمال, قال: منّي وبيان السبب في ترك أن بتعميل االستعمال الضتتبيّ 

جاء كذلك؟ وأّما ما  مَ و أتى عمى ما ينبغي فيو فال ُيقال: لِ أصمو فال سؤال فيو, ألنّ ))عمى 
عمى أصمو؟ إذ ال  خرج عن أصمو إلى غيره فيتوجو عميو السؤال: لَم جاء كذلك ولم يبقَ 

النحو اآلتي عمى وقد تجّسمت ىذه األعمال  (ٔ)يكون الخروج عن األصل إال لسبب((
 بيانو: 

 

                                                           
 .ٖٓٔ/ ٔالمقاصد الشافية:  (ٔ)

ٌّة  معنى العبارات اللغو

 معنى ضمنً

 عرفً حواري

 معنى صرٌح

 المحتوى القضوي

 القوة اإلنجازٌة الحرفٌة

االستلزام / االقتضاء 
 المنطقً

استلزام / خاص
 حواري

 عام
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 :عجبعمل التّ  -1

ى بصيغة لم توضع يؤدّ  ة العمل المغوّي غير المباشر حينماعجب صفكتسب التّ ي    
االستعمال التخاطبّي, والمعمومات المشتركة بين  لمتعجب في أصل وضعيا, ولكنّ 

تبرز القيمة اإلنجازّية في عمل التعجب عمى التعجب, ف رىا دالةىما من صيّ  ؛المتخاطبين
ُينجز بصيغ متعددة؛ ألّنو كثيًرا ما يدخل معنى التعجب أقسام بصوٍر متعددة؛ إذ إّنو 

وال تقف القيمة التداولّية لمتعجب عند حدود اإلنجاز؛  ,(ٔ)اإلنشاءات بحسب عبارة الشاطبيّ 
وقد أشار كذلك الشاطبّي إلى  ,(ٕ)م(())استدعاء المخاطب لمتعجب مع المتكمّ  :فيو أيًضا

معماًل ىذا بقولو: ))ما ُذِكَر  ؛ة بولسانّية خاصّ  نينَ أّن عمل التعجب ال يمكن ضبطو بقوا
من الّصيغ المفيوم منيا التعجب غير منضبطة لقانون حاصر, وال ُمنضم ة بقياس قاٍض 
من وجيين: أحدىما: أّنيا إّنما جاءت مؤدّية معنى التعجب عمى غير اطِّراد ُيقاس عمى 

ل( في نحو: َلَقُضَو الرجل, و إال )فعُ مثمو, فصارت من قبيل المسموع الذي ال ُيقاس عمي
, والبنية والوضع األصميّ  في أكثرىا ليس بالصيغة فإّنو اط رد... والثاني: أّن معنى التعجب

نّ   ونستطيع تمثيل ,(ٖ)ما ىو في األكثر مفيوم من فحوى الكالم, وبساطة التخاطب((وا 
 حو اآلتي:عجب عمى النّ صور عمل التّ  بعض

 ِإن   ,الم وِ  , نحو ما ورد في الحديث: ))ُسْبَحانَ الخبر عمل التعجب بوساطة -ٔ-ٔ
 .(ٗ)َيْنُجُس(( الَ  الُمْؤِمنَ 

 
 

                                                           
 .ٜٗٗ/ ٗ: المقاصد الشافيةينظر:  (ٔ)
 .ٓ٘ٗ/ ٗنفسو:  (ٕ)
 .ٖٛٗ -ٖٚٗ/ ٗنفسو:  (ٖ)
, والحديث في صحيح البخاري: َباٌب: الُجُنُب َيْخُرُج َوَيْمِشي ِفي السُّوِق, ٖ٘ٗ/ ٗ: الشافية المقاصد (ٗ)

 .ٕٔٛ/ ٔ(: ٕ٘ٛرقم الحديث )
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 نحو: يا لمعجب, ويا لمماء, وقول الشاعر: عمل التعجب بوساطة النداء, -1-2 

 (ٔ)يا لك من ليٍل كأّن نجومو                     

 قواعد عمل التعجب عمى النحو اآلتي: وباإلمكان رقمَ 

م والمخاطب أّن األمر الحاصل ليس من األمور قر  في ذىن المتكمّ   االقتضاء    
متكررة الحدوث أو التي اعتاد عمى رؤيتيا الناس, فما ورد في الحديث 

بشروط  ال يمكن االستفادة منو إال بحضور مشاركين عمى عمم تامّ 
 الطيارة في اإلسالم, سواء أكانا ُمسممين أم لم يكونا كذلك.

 االستمزام
 الحواريّ 

سبحان, ىو مصدر لمفعل سّبح, ويراد بو تنزيو ا  :المعنى الصريح
 و)ياء( حرف نداء وما بعدىا منادى. تعالى وتقديسو.
 : التعجب من الحالة الُمشاَىَدة.المعنى الضمنيّ 

 قاعدة الكم الُمنتيكةالقاعدة 
 تعود التي لمعادات خارقة ُيشاىدىا التي لمحالة تعجبو عن مالمتكمّ  ُيعبر القوة اإلنجازّية

 .         عمييا
 .المشاركة في التعجب, وىو تأثير ذىنيّ  المخاطب منالمتكّمم طمب  القوة التأثيرّية

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 , وعجزه: بققكققل ُمققغققار القفققتقل ُشققّدت بقيقذبل.ٜٔقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم: ديوان امرئ القيس, تح (ٔ)
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 :عمل األمر بوساطة الخبر - 2

بصيغ متعددة منيا األمر, والفعل المضارع م لغوّي مباشر يؤديو المتكمّ األمر ىو عمٌل    
المقترن بالم األمر والمصدر النائب عن فعل األمر, واسم فعل األمر, واألصل فيو أن 

 .(ٔ)م ىو أعمى شأًنا من المخاطبيكون عمى سبيل االستعالء؛ أي يصدر من متكمّ 

: ))األمر يفيد قال الشاطبيّ  تقّدم؛ نحو صيغة الخبر؛األمر بصيغ مغايرة لما  دُ ر وقد يَ     
, ونحو (ٕ)﴾َمد ا الر ْحَمنُ  َلوُ  َفْمَيْمُددْ  ﴿معنى الخبر, والخبر يفيد معنى األمر نحو

, وكذلك قولو: ))أم ا األمر فقد يكون (ٗ)(((ٖ)﴾ُقُروءٍ  َثاَلَثةَ  ِبَأْنُفِسِين   َيَتَرب ْصنَ  َواْلُمَطم َقاتُ ﴿
بمفظ الخبر, كقوليم: حسُبك َيَنم الناس, واتقى اَ امرٌؤ فعل خيًرا ُيثب عميو. ومنو قولو 

, ثم قال: (٘)﴾َوَأْنُفِسُكمْ  ِبَأْمَواِلُكمْ  الم وِ  َسِبيلِ  ِفي َوُتَجاِىُدونَ  َوَرُسوِلوِ  ِبالم وِ  ُتْؤِمُنونَ ﴿تعالى: 
, فجزُم الجواب فييا داٌل عمى أّن المعنى: اكتف نيم الناس, وليّتِق (ٙ)﴾ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َيْغِفْر ﴿

 . (ٚ)ا امرؤ, والمعنى في اآلية: آمنوا با ورسولو, وجاىدوا في سبيل ا((

فقد استفاد مفسرو القرآن الكريم بداللة الحال أن قولو )يتربصن بأنفسين(, خبر أريد بو     
ب عمييا أن تعتّد مدة ثالثة وقد وضع ىذا الخبر ُحكًما فقيًيا بأن التي تتطمق يج ,ألمرا

 .(ٛ)ق ليا الزواجحيضات, وبعد ىذا يحّ  :أي قروء؛

                                                           
 .ٖٔ -ٕٔينظر: معجم المصطمحات النحوية والصرفّية:  (ٔ)
 .٘ٚمريم:  (ٕ)
 .ٕٕٛالبقرة :  (ٖ)
 .ٛٗٗ/ ٗالمقاصد الشافية:  (ٗ)
 .ٔٔالصف:  (٘)
 .ٕٔالصف:  (ٙ)
 .ٙ٘/ ٙالمقاصد الشافية:  (ٚ)
 .ٖٕٗ/ ٕينظر: الميزان في تفسير القرآن, السيد الطباطبائي:  (ٛ)
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التعبير  إنّ  ال ُيراد بو اإلخبار عن حالة المسممين؛ بل رد في سورة الصفّ ما و  إنّ كذلك   
فإّن )) )تؤمنون(, و)تجاىدون(,  لجياد؛مر بالدوام عمى اإليمان واورد بالخبر وأريد بو األ

ن جاءا في صيغة الخبر فالمراد األمر((  .(ٔ)وا 

  :عمى النحو اآلتي الخبر بوساطة األمر عمل قواعد رقمَ  وباإلمكان  

استفاد المخاطبون مّما يمتمكون من معمومات لغوّية مشتركة بأن ما   االقتضاء    
ورد من صيغ الخبر ُأريد بو األمر, مستدلين بجزم الفعل المضارع 

 باألمر.  
 االستمزام
 الحواريّ 

المعنى الصريح: جمل خبرّية تصف الحال التي عمييا: المطمقات, 
 المسممون.

بالتزام العدة, وتوجيو األمر  المعنى الضمنّي: توجيو األمر لممطمقات
 لممسممين بالبقاء عمى إيمانيم والجياد في سبيل ا.

 .قاعدة المناسبة الُمنتيكةالقاعدة 
صون صدار األمر اإلليي من ا تعالى إلى متمقيو, سواء كان المخصّ إ القوة اإلنجازّية

م أحكا لمطمقات, المسممون(, أم عموم بني البشر لتعّرفبالخطاب )ا
 ا.

ا سبيل االلتزام باألوامر اإلليّية, وسموكي  في  اذىني   التأثير بالمخاطبين القوة التأثيرّية
يم بأعمال اإليمان وأفعال الجياد, وعدم الزواج إال بعد ثالثة بالتزام

 طيورات.
 

 

 

 

                                                           
 .ٜٗٔ/ ٕٛالتحرير والتنوير:  (ٔ)
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 :عمل الّدعاء -3

 وىو, (ٔ)((المعونةَ  منو واستمداُده العنايَة, وجل   عز   رب و العبدِ  استدعاءُ )) :ىو عاءالدّ      
ى, منيا ما ورد في كالم الشاطبّي أخر  إنجازّية أفعال بوساطة المتكمِّم ينجزه لغويّ  عمل

 الوارد عمى النحو اآلتي:

 :بوساطة الخبرعمل الدعاء  -3-1

ومعناه من ىذا قول الشاطبّي: ))قوليم: رحمُة ا عميو, وغفر ا لو, لفظو لفظ الخبر,    
(ٕ)معنى الدعاء((

 :عمى النحو اآلتي الُدعاء بوساطة الخبر عمل قواعد رقمَ  وباإلمكان, 

ال يمكن القطع  المغفرة والرحمة شأٌن إلييّ  نّ قّر في ذىن المتخاطبين أ  االقتضاء
 البشر.  بيا من لدن

 االستمزام
 الحواريّ 

 المعنى الصريح: الخبر بحدوث الرحمة والمغفرة.
 : الدعاء لطمب الرحمة والمغفرة.الضمنيّ المعنى 

 م.طمب المغفرة والرحمة لشخص غير المتكمّ  القوة اإلنجازّية
 قاعدة المناسبة الُمنتيكةالقاعدة 

أو زوال  أو المدعو لو نزول المغفرة عمى الداعيتأثير ذىنّي يتمثل ب القوة التأثيرّية
 والحسرة عنو. اليمّ 

 األمر:بوساطة  عمل الدعاء -3-2

 ُتَؤاِخْذَنا الَ  َرب َنا﴿ل الشاطبّي : ))يشمل لفظ الطمب الّدعاء, نحو قولو تعالى: من ىذا قو   
ْمَنا َواَل  َرب َنا ... ِإْصًرا َعَمْيَنا َتْحِملْ  َواَل  َرب َنا َأْخَطْأَنا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  , ونحو ذلك. وكذلك (ٖ)﴾ُتَحمِّ

 قول جرير ييجو األخطل:

 
                                                           

 . ٗىق(, تحقيق: أحمد يوسف الدقاق: ٖٛٛشأن الدعاء, الخطابي )ت  (ٔ)
 .ٓٛ/ ٙ, وينظر: ٚٗٗ/ ٕالمقاصد الشافية:  (ٕ)
 .ٕٙٛالبقرة:  (ٖ)
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 (ٔ)َدْوَبلُ  الذلِّ  ِمنَ  يبكي إّنما َدْمَعو    أال اُ  يرقئُ  ال َدْوَبلٌ  بَكى             

 َماِلكُ  َيا َوَناَدْوا﴿لنا. ومنو قولو تعالى:  ... ويشمل الطمب الم الدعاء نحو: لتغفر الميمّ 
 :(ٖ), وقول أبي طالب(ٕ)﴾َربُّكَ  َعَمْيَنا ِلَيْقضِ 

 .(ٗ)((السالب غيرَ  المسموبَ  وليكن...  الغالب غيرَ  المغموبَ  فميكن          

 .(٘)وقال: ))تقول: سقًيا لزيد, أي سقاه ا سقًيا, ورعًيا: بمعنى رعاه ا((

 :عمى النحو اآلتي الدعاء بوساطة األمر عمل قواعد رقمَ  وباإلمكان

ليذه  ا تعالى اسمو ىو األعمى شأًنا, وىو فوق مخموقاتو, فال يمكن  االقتضاء    
 المخموقات تصدير األوامر لو سبحانو.

وال يمكن لممغموب عمى أمره أن يأمر وينيى, بل إن ما عميو حالو 
 يتطمب منو الدعاء والرجاء. 

 االستمزام
 الحواريّ 

م في حالة المعنى الصريح: أفعال أمر أو بمعناىا صادرة من متكمّ 
 ة.نفسّية خاصّ 

 .لمقول المقّدم بين يدي المدعوّ : طمب االستجابة المعنى الضمنيّ 
 طمب إنجاز حاجٍة معينة من المخاطب. القوة اإلنجازّية

 .قاعدة الكيف الُمنتيكةالقاعدة 
وقد  م بالرضا القمبّي واالنتعاش الروحيشعور المتكمّ ب تأثير ذىنّي يتمثل القوة التأثيرّية

 .يستتبعو تأثير سموكّي في حال تمبية الطمب من ا تعالى
                                                           

, وفيو )يرقأ(, والمعنى واحد, ورد في المخصص: ))َوقد َرَقَأ الد مع ٖٙٙىق(: ٓٔٔديوان جرير )ت. (ٔ)
ُقوء: الد واء ال ِذي ُيْرِقئ الد م َوُيَقال: اَل َتُسبُّوا اإلِبَل فإن  ِفيَيا َرقوَء الد   م. َأي ُتْعطى ِفي والد ُم َيْرَقأ ُرقوءًا والر 

 . ٛٛٗ/ ٔه(, تحقيق: خميل إبراىيم جفال : ٛ٘ٗالدِّماء((, المخصص ابن سيده )ت الدِّيات فتحَقن بَيا
 .ٚٚالزخرف  (ٕ)
ه( ٕٚ٘: صنعة أبي ىفان الميزمّي البصرّي )ت,  ولم أجده في ديوانوٖٛٙ/ ٕحاشية الصبان:  (ٖ)

 .تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين
 .ٜٚ -ٜٙ/ ٙالمقاصد الشافية:  (ٗ)
 .ٕٕٗ/ ٖنفسو:  (٘)
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 :عمل النفي بواسطة االستفهام -4

 َغْيرُ  َخاِلقٍ  ِمنْ  َىلْ ﴿)ىل( قد تأتي لإلشعار بالنفي نحو قولو:  قال الشاطبّي: ))   
 .(ٖ)(((ٕ)﴾ الم وُ  ِإال   الذُُّنوبَ  َيْغِفرُ  َوَمنْ ﴿ , (ٔ)﴾الم وِ 

 :عمى النحو اآلتي االستفيام بواسطة فيالنّ  عمل قواعد رقمَ  وباإلمكان

عمى المعمومات الواردة في ذىن المتخاطبين, وقد  ُبنَي العمل المغويّ   االقتضاء    
أشار الشاطبّي إلى ىذا الورود بقولو: ))أصل المعنى أّن المتكّمم يستفيم 
المخاطب عن اإلحسان الذي عم ق عميو اإلكرام, وجعمو سبًبا فيو, تقريًرا 

والمخاطب يعمم أنو لم لو عميو إذا قال: ىل أحسنت إلّي فأكرمك؟ 
ُيحسن إليو, فإًذا ال إكرام؛ إذ لم يقع إحسان, فالنفي راجع إلى ما عند 

م والمخاطب, ال إلى نفس االستفيام, لكن حصل من المجموع المتكمّ 
 .(ٗ)النفي معًنى, واالستفيام حاصل((

 االستمزام
 الحواريّ 

 غيره.المعنى الصريح: االستفيام عن خالق غير ا, وعن غافر 
 : ال وجود لخالق غير ا وال غافر سواه.المعنى الضمنيّ 

 نفي الخمق والمغفرة عن غيره تعالى. القوة اإلنجازّية
 قاعدة الكيف الُمنتيكةالقاعدة 

المخاطبين بيذه الحقائق وتثبيتيا في أذىانيم, وعمى ىذا فالتأثير  إعالم القوة التأثيرّية
 .ذىنيّ 

 

 

 

                                                           
 .ٖفاطر:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔآل عمران:  (ٕ)
 .ٜ٘/ ٙالمقاصد الشافية:  (ٖ)
 .ٔٙ/ ٙنفسو:  (ٗ)
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 بوساطة االستفهام: عمل التعظيم -٘

عظيم فتقول: ما أحسَن زيًدا؟ قال الشاطبّي: ))االستفيام قد يؤتى فيو في معرض التّ     
عمى معنى: أيُّ شيٍء أحسَنُو؟ والمقصود تعظيم األمر الذي أحسنو, كما قال تعالى: 

 األعشى:, وقال أيًضا: ))االستفيام في نحو قول (ٕ)(((ٔ)﴾اْلَحاق ةُ  َما اْلَحاق ةُ ﴿

   (ٖ)يا جارًتا ما أنِت جاره                        

فجارة حاٌل من أنت, العامل فيو )ما( بما فييا من معنى االستفيام المراد بو التعظيم أو    
 .(ٗ)التعجب, أي أنت المعظ مة في ىذا الحال((

 :عمى النحو اآلتي طة االستفياماسالتعظيم بو  عمل قواعد رقمُ  وباإلمكان

سياق الشرح لحقيقتيا, كذلك  م عالٌم بحقيقة الحاقة, وىو ليس فيالمتكمّ   االقتضاء    
ارة باقية عمى حاليا, ولم يسأل األعشى عن ىذه الجيرة, فالج

 م. والمخاطب واٍع ليذه القضايا؛ بما يعرفو من حال المتكمّ 
 االستمزام
 الحواريّ 

 .حقيقة الجارة : السؤال عن حقيقة الحاقة, وعنالمعنى الصريح
: داللة القول عمى عظيم شأن )الحاقة(, و)الجارة(عند المعنى الضمنيّ 

 المتكممين.
 ا.ي  تعظيم األمر الحاصل, سواء أكان ذىني ا أم حسّ  القوة اإلنجازّية

 قاعدة المناسبة الُمنتيكةالقاعدة 
 تعظيم الُمراد تعظيمو.جعل المخاطب مشارًكا في تأثير ذىنّي يتمثل ب القوة التأثيرّية

 

                                                           
 .ٕ, ٔالحاقة:  (ٔ)
 .ٗٗٗ/ ٗالمقاصد الشافية:  (ٕ)
, والرواية ٖ٘ٔه(, شرح وتعميق: الدكتور. محمد حسين: ٚديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس )ت (ٖ)

 فيو )ياجارتي ما كنت جاره(.
 .٘ٚٗ -ٗٚٗ/ ٖالشافية: المقاصد  (ٗ)
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 عمل التحقير والتوبيخ: -6

 :بوساطة الخبروالتوبيخ  التحقير عمل -6-1

 قصدُ  يعطيو ما إال األحوال من الجممة ىذه بعد تذكرَ  أن يجوز قال الشاطبّي: ))ال    
ا إلى رحمتك, وأنا عبد ا آكاًل كما من ...التحقير, نحو: أنا عبدك فقيرً  أوالً  الجممة

 .(ٔ)يأكل العبد((

 :عمى النحو اآلتي قواعد عمل التحقير بوساطة الخبروباإلمكان رقم 

 م وبقصده.عمى معرفة المخاطب بحال المتكمّ  قول اإلثبات معتمد  االقتضاء    
 االستمزام
 الحواريّ 

المعنى الصريح: بيان الحال والكشف عّما في شخصية المقصود من 
 الخبر.

 بال حال ا تعالى.م قِ تحقير حال المتكمّ : المعنى الضمنيّ 
ثباتيا محالة االحتقار لممتكمّ  تقرير القوة اإلنجازّية  بال ا تعالى.قِ  وا 

 قاعدة المناسبة الُمنتيكةالقاعدة 
م بحقيقة الطمب من المخاطب مشاركة المتكمّ تأثير ذىنّي يتمثل ب القوة التأثيرّية

 .ىذا العمل المغويّ  مشاعره, وكسب الرضا منو نتيجة
 

 :بوساطة االستفهام والتوبيخ التحقير عمل -6-1

التوبيخ كان مع استفيام وىو األكثر أو بدونو, فاالستفيام, نحو قال الشاطبّي: ))    
وقد سار الركب؟ وذلك أّنو رأى رجاًل في قيام أو  قوليم: أقائًما وقد قعد الناس؟ وأقاعًدا

قعود فأراد أن ُينبِّيو وُيوبِّخو, فكأّنو قد لفظ بقولو: أتقوم قائًما, وأتقعد قاعًدا... ومثل ذلك 
 .(ٕ)قوليم: أتميمّيًا مر ة وقيسّيًا أخرى, ُيقال ذلك لمن ىو في حال تموُّن وتنقُّل((

                                                           
 .ٜٛٗ -ٛٛٗ/ ٖالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٕٕ٘/ ٖنفسو:  (ٕ)
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 :عمى النحو اآلتي خ بوساطة االستفيامالتوبي عمل قواعد رقمُ  وباإلمكان

جعمت حال المخاطب المخالفة لحال قومو والمكشوفة لمناس عاّمة,   االقتضاء    
 م مسموًعا ومفيوًما عند المخاطب.قول المتكمّ 

 االستمزام
 الحواريّ 

 المعنى الصريح: السؤال عن حال المخاطب ونسبو.
 المعنى الضمنّي: توبيخ المخاطب.

 نو وتنقمو بالنسب. توبيخ المخاطب لمخالفتو شؤون قومو, وتموّ  اإلنجازّيةالقوة 
 قاعدة الكم الُمنتيكةالقاعدة 

وثباتو عمى نسب واحد,  ,التأثير الذىنّي بتغيير اعتقادات المخاطب القوة التأثيرّية
 والتأثير السموكّي بتغيير أفعالو لتشابو أفعال قومو.

 

 :بيانو خصائص لمعمل المغوّي غير المباشر, تتجّسم باآلتيمّما تقّدم تظير لنا  

فاالستفيام  ؛ةفي األعمال المغوّية غير المباشر ات ىي الصنف األكثر انتشاًرا الطمبيّ  -ٔ
 ى األعمال المغوّية غير المباشرة.األساليب التي تتعاور عم واألمر, والنداء, ىي

حو ورود الخبر دااًل عمى ن انت حاضرة بنسبة أقل من الطمبّيات؛التقريرات ك -ٕ
  الدعاء أو األمر.

لمقول؛ بل يبقى  زيح االستعمال األصميّ لقول عمى العمل غير المباشر, ال تداللة ا -ٖ
من  , وىذا ما نتممسوكال المعنيين في القول, المعنى الصريح والمعنى الضمنيّ 

كالم الشاطبّي عمى عمل النفي بوساطة االستفيام؛ إذ قال: )) وال ُيقال إّنو دائر 
-بين النفي واالستفيام, فالُبد  أن يدخل تحت أحدىما إّن لم يدخل تحت اآلخر, 

ألّن  كال الَمحممين غيُر محض في معناه؛ألّنا نقول:  -كالم الناظم وكالىما يشممو
, والنفي غير أصيل في , متروٌك بالمعنى الطارئاالستفيام, الذي ىو األصل

 .(ٔ))ىل( فال يدخل لو تحت واحد منيما((

                                                           
 .ٓٙ/ ٙالمقاصد الشافية:  (ٔ)



              

 

     

     
 انقيمح انّتذاونّيح نعناصر انخطاب انّنحىّي

 انمثحث األّول

 محىرّيح انمتكّهم في انخطاب انّنحىّي

 انمثحث انثاني

 محىرّيح انمخاطة في انخطاب انّنحىّي

 انمثحث انثانث

 انّسياقاخ انتذاونّيح في انخطاب انّنحىّي
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ّ
ّل

 
ّا كان الخاط

ّ
ا للمتكل

ً
ّم في معنى الكالم, إذ الكالم ب مشارك

ّ
ّ
ّمبدؤه من التكل

 
ّم ومنتهاه عند الخاط

 
ّب ب, ولىال الخاط

ّ
 
ا مسمىًعا, ما كان كالم التكل

ً
ّم لفظ

ّ.((وال احتاج إلى التعبير عنه

ّ.271هتائج الفكر:                                                       

 
 توطئة : 

, مالمتكمّ ) ابطاصر الخعنة عمى م التداوليّ يا إضفاء وسة بأنّ تتحدد القيمة التداوليّ 
مقاصد بمعالجة  إدخالو في دائرة البحث التداوليّ : أي ؛ياق(السّ و الخطاب, و ب, المخاطَ و 
لى ما يشغمو ظر إ, والنّ وجيو الكالم واستقبالوفي ت ينالمخاطبين ومراعاة أحوال ملمتكمّ ا

 . الكالم ة فيياق من مساحة تأثيريّ السّ 
 ؛ة التخاطب والتواصلي نجاعة عمميّ ف اأثرىعناصر الخطاب ة القيمة التداوليّ  وتمنح

القيمة لألقوال بسبيمين,  وتتأتى ,فاألقوال تكتسب قيمتيا بمدى نجاعتيا في دائرة التخاطب
: واآلخر ,سب من القول بحسب غاياتو ومقاصدهباختيار المنا م الذي ُيعنى: المتكمّ لاألوّ 

 .مقبل رموز الخطاب ويحمميا في ذىنو؛ ليفيم قصد المتكمّ الذي يست المخاطب
ففي  ,عممية التخاطب ب, وىما ُقطبام والمخاطَ صى بالمتكمّ يصّ خِ  عنىفالتداولّية تُ 

 ز التجريد إلى المنجز المتحقق.الخطاب يخرج النظام من حيّ 
مان والمكان روف الزّ , بل يتآزران مع ظالعنصران ال يقفان في منطقة فراغوىذان 

ة التخاطب ال تكتمل إال بحضور عناصرىا األربعة, وتتفاعل ىذه المحيطة بيما؛ فعمميّ 
 .(0)جمل المغةجدي عمى إلضفاء عنصر االستعمال المُ  ؛العناصر

و ألنّ  ؛ويبقى ذكر العنصر الرابع )الخطاب(, الذي توزعت معالجتو في أثناء المباحث
م )باث الخطاب(, والمخاطب )مستقبل الخطاب(, وبالسياق, وىو الظروف ُمتعمق بالمتكمّ 

, فيذه ونتاجالخارجّية التي أّثرت في إة التي ُأنِتج فييا الخطاب, والقضايا ة والمكانيّ الزمانيّ 


 .151ينظر: المعنى وظالل المعنى:  (1)
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يحيط بعممية يا, و ل ويتكّون بطاب؛ وىو يتشكّ العناصر ىي المقومات األساسية لفيم الخ
التداول  ة غموٌض ال ُيستجمى إال بعد أن يتصف القول بشروطاكتساب القول قيمًة تداوليّ 

 : (0)؛ التي ىيالمسانيّ 
 .وطبيعتو إذا تكّمم عمى سجيتو ال يكون المحاور ناطًقا حقيقًيا إال :النطقّية -1
مًعا إياه عمى ما ُمط ,م إلى غيرهفي توجو المتكمّ  االجتماعّية : يكمن البعد االجتماعيّ  -2

 .اعتقاداتو ومعارفو , ومطالًبا إياه بمشاركتويعتقد وما يعرف
, تتخذ ىذه المطالبة سباًل م من المتمقي مشاركتويطمب المتكمّ : حينما اإلقناعيَّة -3

 .قناع المتمقي برأيووعة في سبيل إاستداللّية متن
صحة ىذا بويعتقد  ,الرأي الذي يعرضو عمى المتمقيب محاورٍ  يعتقد كل   :االعتقادّية -4

 صحة الدليل الذي يقيمو عمى رأيو .بو  ,االعتقاد
ما )جاكبسون والسيّ  ,وظيفة المغة عناصر ارتكز الباحثون في بحثيم عمىوعمى ىذه ال      

Jacobson) ا عنده في تحديد سي  المكونة لعممية االتصال مرتكًزا أسا, فقد مثَّمت العناصر
 :ة في ستة عناصر, ىية التواصميّ يّ ممالع ؛ لذا حصر مكوناتوظيفة المغة 

    .لل: الطرف األوّ المرسِ  -1
  : الطرف الثاني .ل إليوالمرسَ   -2
 : المحتوى الذي تشير إليو. المرجع  -3
 إلى المرسل إليو .: وىي ما يسمح بنقل الرسالة من المرسل القناة  -4
شرطيا أن , و لرسالة, ونظام تأليفيا التركيبيّ : مجموع العالمة التي تتشكل منيا االسنن -5

      .تكون مشتركة؛ ليفيميا طرفا الرسالة
 .الرسالة -6

, التي ىي ةوتصبح ناجعة في الوظيفة التواصميّ  ,قيمتيا بعد أن تكتسب األقوالو 
تتكون من  , التيالممكة التداوليَّة ىذا عند المتخاطبين, تنشأ بعد ة لمغةالوظيفة األساسيّ 


 . 38 – 37في أصول الحوار : ينظر:  (1)
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ت الممكة ة, وليسة التواصميّ مجموع معارف يكتسبيا الناس عن طريق تكرار ممارسة العمميّ 
 ,ة, والممكة المنطقيّ ة: الممكة المغويّ أنساق متعددة متآلفة, وىي , بل ىيالتداولّية نسًقا يسيًرا

 .(0)ةوالممكة االجتماعيّ  ,ةوالممكة اإلدراكيّ  ,ةوالممكة المعرفيّ 
الفيم عمى , ولم يقتصر في التراث العربيّ  لم تكن ىذه الممكات غائبة عن النظر النحويّ 

نّ ا منظمة من القواعد المجردة فحسبيأنّ ))المغة  ن يؤديو يا لفظ معيّ ما فيموا منيا أيًضا أنّ , وا 
؛ ولذلك جعموا من أىداف معيَّن إبالغيّ  ألداء غرض تواصميّ  نن في مقام معيّ م معيّ متكمّ 

يصال رسالة إبالغيو إليوالدراسة النحويَّة إفادة المخاطب معنى ا ؛ لذا سنسمط (1)((لخطاب وا 
مباحثنا عمى الكشف عن الجوانب المذكورة لعناصر الخطاب, عند النحويين وعند التداوليين, 

  ة.المقاصد الشافيفي استناًدا إلى النماذج المتوافرة 


 . 9- 8:  , أحمد المتوكلالنحو الوظيفي آفاق جديدة في نظريةينظر:  (1)
 .  174التداولية عند العمماء العرب :  (2)



 : محورّية املتكلم في الخطاب النحوّي  1/ م  3ف  ةالشافي املقاصد ُ في التداولّية ألابعادُ 
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ُ

ُّاملبحث ألُا ُّو

 ُ
ّ
ُفي الخطاب النحوّيُ ممحورّية املتكل

 
 
 :ّيةالتحديد األطر – ُ
 المتكّمم عنصر تأسيسّي في بناء القاعدة: -1 – 1

 ,كالعكاطؼ ,كاألفكار ,مقاصد, ناقمة لمة لمتكاصؿ بيف أصحابياداة تعبيريٌ أتيعٌد المغة     
كىي مجمكعة مف االختيارات الحرة, , كسائؿ التعبيرمف ممو , بما تحكالتجارب ,كاألخيمة

ـ؛ إذ يككف اختياره مكافقنا لتجربتو, كمساعدنا في الكشؼ عنيا يتحرؾ فييا كبيا المتكمٌ 
: يتمثؿ في تكجو الذىف إلى الكاقع, كاآلخر يتمثَّؿ في ردِّ البعد األٌكؿ النظر في بيعدييا؛ب

 .(ُ)الكاقع إلى الذىف
ة غائبةن عف ـ في بناء نصكصو المغكيٌ التي يستعمميا المتكمٌ ة لـ تكف ىذه االختياريٌ        

ز  حكيَّة؛ فيـىـ النٌ آراءدكا قكاعدىـ كنظَّركا قعٌ  ذىف النحاة العرب حينما  ـأغراض المتكمٌ  كابرَّ
ضبط الكظائؼ  كىا أداةن إجرائية تيسيـ في, كعدٌ كجعمكىا محكرنا أساسيًّا في التقعيد النحكمٌ 

في التحميؿ  أثرىاقرينة تساعد في تحديد الكظيفة النحكيَّة لمكممة كبياف )) النحكيَّة, فيي
لتأخير, إذ أكلى , مف ىذا ما نجده في تدكيف سيبكيو في باب التقديـ كا(ِ)لمجممة(( النحكمٌ 

بالغ مراده لممتمقي, ة؛ الرتباطيا بأغراض المتكمٌ مسألة الترتيبية عناية خاصٌ  ـ كمقاصده, كا 
 : تقديـه احدنا, كاآلخرك  اء الحكـ النحكمٌ ع بق: تقديـ لو غرض مباف, األٌكؿه ضر فالتقديـ عند

 الفاعؿ كأخَّرتى  المفعكؿى  قدمتى  فإف)) :لمكممات, يقكؿ الحكـ اإلعرابيٌ لو غرض مع تغيير 
 بو أردت إنَّما ألٌنؾ اهلل؛ عبدي  زيدنا ضىرىبى : قكلؾ كذلؾ األٌكؿ, في جرل كما المفظي  جرل
ؿى  الفعؿ تىشغؿى  أف تيرد كلـ مقدَّمنا, بو أردت ما اميؤٌخرن  فٍ  منو بأكَّ  فىمف. المفظ في مؤخرنا كاف كا 

                                                           
 . ُُُ. محمد عبد المطمب: كتكردالة قراءة جديدة , ينظر: البالغة العربيٌ  (ُ)
 . َُِ - ََِالعرب: العمماء التداكلية عند  (ِ)
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َـّ   بيانو الذم يقٌدمكف إنَّما كأٌنيـ كثير, جيَّد عربي   كىك ا,مقدَّمن  فيو يككف أف المفظ حدٌ  كاف ث
ف أعنى, ببيانو كىـ ليـ أىـ    . (ُ)((كيىٍعًنيانيـ ييًيٌماًنيـ جميعنا كانا كا 

ـ المفظة التي فيك يقدٌ  ـ,المتكمٌ  قصدسيبكيو أككؿ مسألة التقديـ كالتأخير إلى  فٌ نمحظ أ     
, تبعنا لترتيب تمؾ األلفاظ في ذىنو اكافين  ٌي في أداء رسالتو أداءن تمثؿ المرتكز األساس
 بحسب درجة العناية.

ة في قكلو في باب الفعميف النحكيٌ ـ في بناء القاعدة بأثر المتكمٌ  دعناية المبرِّ كتتضح      
 اٍلفىاًعؿ أضمرت ازيدن  كىضربت ضربني: قمت ًإذاإذ قاؿ: )) أحدىما عمى اآلخر؛ المعطكؼ

 قىكؿ عمى( زيد) عىف فىأٍخبرت فىاعؿ, مف فعؿ يىٍخميك الى  أًلىنَّوي  ذكره؛ قبؿ اميٍضطىرًّ  ضربني فى
 قبؿ اٍلًفٍعؿ فى كىافى  كىمىا: ميتىعىد   غير اٍلًفٍعؿ ليىكيكف ؛زيده  أىنا كالضاربو الضاربي: قمت النٍَّحًكييف
ٍخبىار , الضاربو: قمت ٌمـالميتىك أىييىا تأىن كىىيكى  اٍلمىٍفعيكؿ, عىف أٍخبرت فىًإف اإٍلً  ازيدن  كالضارب ىيكى

اًرب, عديت أًلىنَّؾ ط؛الشَّر  ىىذىا مف فىخرج أىنا, لـ الضَّ شغؿ  .(ِ)((اٍلًفٍعؿ فى ميتىعىدِّيا يكف كى
ى صار األساس عند المبِّرد حت مساحة كاسعة في الفيـ النحكمٌ  – في ىذا النٌص  –ـ المتكمٌ 

         .في رسـ خارطة تفكيره النحكمٌ  ة كالدعامة التي عمييا يرتكز النحكمٌ في بناء القاعدة النحكيٌ 
ة المغكيٌ سيامو في كضع التراكيب إ ـ كمدلبتكجيو غرض المتكمٌ  الرضيٌ  نيى كذلؾ عي     

ـ عمى تحصيمو بمفظو, كفي تخريج تركيب ينطكم عمى قصد يعكؼ المتكمٌ  أكالن؛ إذ إفَّ كؿٌ 
المعنى كنقض  فسادم إلى جكز منيا كما ال يجكز فيؤدٌ ىذه التراكيب ثانينا, كقياس ما ي

 صرؼكماال ينصرؼ: ))ـ قكلو في باب ما ينصرؼ كمف عنايتو بغرض المتكمٌ الغرض, 
ا ال ا,مطمقن  الكصؼ معنى يقصد ال مستعمميا فٌ أل كنحكىا, الكممات ىذه  أصميًّا, كال عارضن

ف فأفعى  ؾأنٌ  إال خيالف, ذا طائرنا كأخيؿ ذا قكة, طائرنا كأجدؿ, خبيثة, نفسيا في كانت كا 
 القكة, معنى تقصد أف غير مف الطير, مف الجنس ىذا فمعناه أجدالن, لقيت: مثالن  قمت إذا
ف ة,بالشدٌ  الكصؼ معنى فييا تقصد ال عقابنا, يترأ: تقكؿ كما  الصقر, مف أقكل كانت كا 

                                                           
 . ّْ/ ُالكتاب:  (ُ)
 . ُِّ/ ّالمقتضب:  (ِ)
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 منع امٌ فأ المصنؼ, إليو أشار كما اتحقيقن  لمكصؼ مكضكعة غير لككنيا صرفيا كليس
 .(ُ)((ككىـ فغمط مثمو, صرؼ
ـ , فإذا استعمؿ المتكمٌ ـ(يتمثؿ بػ )أغراض المتكمٌ ضابطنا لمتمييز  قد ثبَّت الرضيٌ ف       

ذا  دنا مف بذاؾ المفظ مجرٌ أراد التعبير ىذه األلفاظ عمى سبيؿ الكصؼ امتنع صرفيا, كا 
ك)األدىـ(  , كمقتصرنا عمى تحديد النكع صرفو, كعمى ىذا امتنع )األسكد(معنى الكصؼ

ا )الكصؼ(, في حيف صرفت )األفعى( كغيرىا لمَّا استعمؿ استعماالن  مف األلفاظ  مخصكصن
 .عمى قصد بياف الجنس

    
   م أساس التبميغ والتواصل:المتكمّ  -1-2
 بعد التأثيرمٌ , كامنة في الـفي العناية بالمتكمٌ  ٌيةبؤرة األساسال كقد بدا لمتداكلييف أفٌ      

نصكصو عمى اختالفيا إلى التأثير في ـ يرمي ب, فالمتكمٌ ـ في المخاطبلممتكمٌ 
ندعي فيمنا لمكالـ مف دكف نا ال يمكف أف ( أنٌ Leech, كرأل )ليتش (ِ)المخاطب

فالمتكممكف  ؛(ّ)ـ كالمخاطبما عنصرم المتكمٌ استحضار شركط إنتاجو المحيطة بو, كالسيٌ 
ؼ المكاقؼ , كيعكد ىذا إلى اختالة في آليات الحكاركارىـ التخاطبيٌ متباينكف في أداء أد

مط الحكار فة في اختيار ن, كىـ في ىذا يمتمككف القدرة كالمعر التي يقاؿ فييا الكالـ
يعرفكف متى يتحكلكف مف كاحد)) يف يشترككف في مخزكف لغكمٌ فأفراد المجتمع الذ ؛كصيغتو
 .(ْ)( ((مقكلة التحكالت المكقفيَّةى آخر كينتج عف ذلؾ ما يسمى بػ)نكعو إل
ـ مرتكزنا أساسيًّا في عمميَّة التكاصؿ, إذ ال يتصكراف قياـ المتكمٌ  (براكف كيكؿ)كجعؿ     
عابير كاألقكاؿ كتأكيميا, إال بكضعيا في تكاصؿ مف دكنو, بؿ لف يتسنى فيـ التٌ ة عمميٌ 

ميف ىـ المتكمٌ  في عقيدتيما أفٌ  زماننا كمكاننا كمشاركيف كمقامنا؛ كقد استقرٌ  سياقيا التكاصميٌ 

                                                           
 . َُّ/ ُشرح الرضي:  (ُ)
 . ُُٗ:  ة الخطاب السياسيٌ ينظر: تداكليٌ  (ِ)
 . َّّ: دريس مقبكؿ, إفي كتاب سيبكيو ة في النظر النحكمٌ ة ًكالتداكليٌ ينظر: األسس اإلبستمكلكجيٌ  (ّ)
 . ٕٔ: العبد محمد. الدكتكر, االتصاؿ نظرية في دراسة كاإلشارة العبارة (ْ)
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ينبغي أف يفيـ مف فقصد المتكٌمـ )) ؛(ُ)كاالفتراضات المسبقة الذيف يممككف المكضكعات
منا كافٌيا في عمميات التخاطب الفعمٌي, كأٌف فيـ المعنى الكضعي ليس دائ لدف المخاطب

   .(ِ)ـ((الكتشاؼ مراد المتكمٌ 
ؿ إال قال يمارس النٌ )) ؛ فيكطو عبد الرحمف نمطنا تبميغيًّا الدكتكر ـ عندلمتكمٌ كاتخذ ا     

 نقمو أف ييدعى باسـ , فقد استحؽٌ : الصريح كالضمنيٌ عمى مقتضى الجمع بيف ضربيو
التبميغ ىك عبارة  كىذا االسـ الخاص ىك )التبميغ(, إذنا, , تمييزنا لو عف النقؿ اآلليخاٌص 

ـ ليس المتكمٌ  عف نقؿ فائدة القكؿ الطبيعي نقالن يزدكج فيو اإلظيار كاإلضمار؛ فيتبيف أفٌ 
الكالـ فقط, بؿ تجاكزه  ما ىك ذات ميبىمِّغة, أم ذات ال تقصد ما تظير مفذاتنا ناقمة ... إنٌ 

و مف قرائف كما كرد منيا في متنإلى قصد ما تيبطف فيو, معتمدة عمى ما أكردت 
 .(ّ)خارجو((

ىذه األطر العاٌمة )النحكٌية, كالتداكلٌية( كشفت أٌف المتكٌمـ يؤدم عمالن محكريًّا, في    
معظـ القضايا المسانٌية, فيك أساس بناء القاعدة النحكٌية؛ فالمقاصد كالحاالت النفسٌية تؤثر 

قيمة لممتكٌمـ  لؾتأثيرنا كبيرنا في صياغة القاعدة كتكجيو النحكٌم, لمتراكيب العربٌية. كذ
 خطاب, ىذه المسالؾ كانت حاضرة في تكاصمٌية كتبميغٌية, قاٌرة في تأسيس الخطاب, أمٌ 

عمى مساحة المقاصد  أٌثرت في رسـ القكانيف الٌنحكٌيةالخطاب النحكٌم في المقاصد, ك 
 نكردىا عمى النحك اآلتي بيانو:قضايا,  عمى ميقٌسمة لدينا تكٌشفتك  (ْ)الكاسعة,

 
 
 
 

                                                           
 .ْٗ –ْٖلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب, محمد خطاب: ينظر:  (ُ)
 .ِٔعمـ التخاطب اإلسالمي:  (ِ)
 . ُِٔ: المساف كالميزاف (ّ)
/ ّ, كٔٓ, ْْ, ُٖ/ ِ, كُٖٔ, ُٕٔ, ُّٗ, ُّٖ, ِٓٓ/ُينظر: المقاصد الشافية:  (ْ)

 . ِّٗ/ْ,كِْٓ
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 القبح التداولّي: –2
ا ليذه المحكرٌية, فقد يككف الكالـ حسننا مف حيث       ا كاضحن ظير )القبح التداكلٌي( مممحن

))أف تضع المفظ في غير  يح في االستعماؿ, كمنبع القبح ىكالبنية التركيبٌية, كلكنو قب
مائر في الكالـ عف اتصاؿ الضٌ  اطبيٌ قكؿ الشٌ  المفيد في االستعماؿ, مف ىذا (ُ)مكضعو((

حي المفظ في االتصاؿ, كذلؾ نحك: أعطيتكؾ كمنحتنيني قيبٍ : ))تبة الكاحدة في الكممةات الرٌ ذ
ا: . كقاؿ أيضن (ِ)((فتجتنبو تيراعي قيبحى المفظ العرب ظننتنيني كما أشبو ذلؾ, فإفٌ ك  كمنحتيكهي 

ـ بو العرب. قاؿ: و قبيح ال تتكمٌ ألنٌ : (ّ)كال تقكؿ: أعطاىكؾى كال أعطاىكني, قاؿ سيبكيو))
نٌ  ـ في ىذا المكضع باألبعد قبؿ األقرب ثـ ذكر ح عند العرب كراىية أف يبدأ المتكمٌ ما قبي كا 

, إأف العرب تنتقؿ في ىذا إلى الفصؿ فتقكؿ: أعطاؾ   .(ْ)يَّاؾ((كأعطاه إيَّامى
إلى خصكصيَّة  عائده  )أعطيتكؾ( :ـ في مثؿ قكلناالقبح الذم ييرب منو المتكمٌ  إفٌ     
لبس في  الحركؼ بسالسة ممَّا يؤدم إلىـ يجد صعكبة في نطؽ ىذه اطؽ, فالمتكمٌ النٌ 

؛ كيرجع ىذا إلى أفَّ المفاصؿ ثارة الغمكض في عمميَّة التخاطبعممٌية التكاصؿ, أك إ
فَّ استحضارىا في األحداث  الصكتيَّة عامؿه  رئيس في الكشؼ عف المتعٌيف مف المعاني, كا 

 .(ٓ)الكلكج في مزالؽ المبس الكارد مف المنحى الصكتيٌ  لكالميَّة الحيَّة يدرأ عف المخاطبا
 ة كافة, مف ضمنيا المستكل التداكليٌ يعترم المستكيات المغكيٌ  يٌ كالقبح كصؼ كالم     

 في االتصاؿ الكالميٌ فيو , فالمرغكب مف الكالـ الجانب التكاصميٌ  تشكيش فينتج عنو
ستماع, كتكظيؼ في اال مف التشكيش كاإلعاقة مقاـ كالخمكٌ المناسبة كمالءمة الحسف ))

  .(ٔ)ة الحرفيَّة((فظيَّ مة كالقناع الصكتيٌ أدكات التأثير كاإل

                                                           
 .ِٓ/ُالكتاب:  (ُ)
 . ِٔٗ/ ُالمقاصد الشافية:  (ِ)
 .ّْٔ/ ِالكتاب: ينظر:  (ّ)
 .ُّٕ/ُالمقاصد الشافية:  (ْ)
 . ٖٗينظر: ظاىرة المبس في العربيَّة جدؿ التكاصؿ كالتفاضؿ , ميدم أسعد عرار:  (ٓ)
 . ِٗ. محمكد عكاشة: كتكردالتحميؿ الخطاب في ضكء نظرية أحداث المغة,  (ٔ)
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د إلى تقديـ المفظ القريب؛ , فيعموذىنة في ـ يرتب ألفاظو بحسب المعاني القارٌ كالمتكمٌ       
فمف سمات  إلى األبعد فاألبعد, عمى أفَّ مف لكاـز الخطاب أف يبدأ باألقرب ثـ ينتقؿ بناءن 

ىذا  المخاطب فإفٌ ـ بالمخاطب قبؿ نفسو, أك بالغائب قبؿ أف ال يبدأ المتكمٌ  البياف العربيٌ 
 .(ُ)الخطاب كلمبس عند المخاطبلمقبح في  الترتيب بافو 

مائزنا  دَّ عي ف ,صكرنا متفاكتة بحسب نظـ الكالـ في المقاصد اتخذ القبح التداكليٌ  كقد      
 ,مستعمالن  اأك قبيحن  مستعمالن  احسنن ظـ فيككف النٌ  ,في االستعماؿ ظـدرجة قبكؿ النٌ لتبييف 

. قائـ, أم ظننت الظفَّ  –ظننتو  –قائـه, كزيده  –طننت ذاؾ  –تقكؿ زيده )): قاؿ الشاطبيٌ 
نَّما كاف ذلؾ حكيكف عمى قبحو كقد نصَّ النٌ  مع المصدر نفسو, كعمى ضعفو مع نائبو. كا 

 -المصدر يقع في ىذا المكضع بدالن مف فعمو, نحك: متى ظن ؾ زيدنا منطمقنا, كزيد ألفٌ 
منطمؽ . فمما كانت ظننتي عاممة,)كظنًّا( عامالن عمميا, صعب اإللغاء إذا جئت  -ظنؾ

بخالؼ الجمع بينيما مع  لذلؾ بيما, ككأنؾ جمعت بيف عامميف ثـ ألغيتيما, فقبح
, فيك حسف, لكف القبح في اإللغاء يختمؼ, فأقبحو أف تأتي بالمصدر منصكبنا, اإلعماؿ

, كأحسف منو اإلتياف منطمؽ -القبح إذا لـ يضمر فيو إعراب, نحك: زيده ظننتي ظنِّي كيقؿ  
  .(ِ)اإلشارة((ف تأتي باسـ أبضميره؛ ألفَّ الياء تصمح لممصدر كغيره, كأحسف منو 

ا أك حسننا     ة المقبكلة في لمبنيٌ ـ ما تتكلد مف استعماؿ المتكمٌ إنٌ  ,فصيركرة الكالـ قبيحن
 .التخاطبيٌ  سياقيا التكاصميٌ 

ا في ك       يعمد الشاطبٌي في نصكصو المتقٌدمة إلى الكشؼ عف األساليب التي تيشٌكؿ قيبحن
غير ناجعة في عممٌية التكاصؿ, كىي إشارة تمفظيا, كيؤثر ىذا القبح بجعؿ ىذه التراكيب 

مف الشاطبٌي إلى المتكمميف بترؾ أمثاؿ ىذه التراكيب, كتجاكزىا في االستعماؿ سكاء أكاف 
 استعماالن يكميًّا طبيعيًّا أـ استعماالن أدبيًّا.

 

                                                           
 . ِّْ/ِ, كشرح المفصؿ: ُُٓ/ُ: ينظر: شرح التسييؿ (ُ)
/ ٖ,  ْٕٗ,  ٖٔ/  ٕ,  ِّْ,  ِِْ,  ّٓٗ, ِّٗ/ ْ, كينظر: ّْٕ, ْٔ/ِالمقاصد الشافية:  (ِ)

ْٓ . 
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 :يّ الغمط التداول -3
 نتيجة حالة شعكرٌية خاٌصة بو, كأثر ىذا ,ـلمتكمٌ الغمط الناتج عف االشاطبي  ب عينيى      

كبدؿ اإلضراب : ))ذا ما كرد في باب البدؿ, قاؿة, مف ىفي رسـ حدكد القاعدة النحكيٌ 
ا, كتقكؿ: ما أتاني إال زيده إال أبك عبد اهلل إذا كاف غيره عمى الغمط, كالنسياف,  كذلؾ أيضن

ا في باب اإلضراب: ))(ُ)كالبداء(( ؿ كالحكـ عميو غير أف يككف ذكر األكٌ  , كقاؿ أيضن
نٌ  ما كقع غمطنا كنسياننا, فييضرب عنو إلى ذكر الثاني كالحكـ عميو, كما تقكؿ: مقصكد, كا 

 .(ِ)((دمٌ بؿ سيٌ  رجالن بؿ حمارنا, كأنت عبدمٌ  رأيتي 
ـ يىنسب الحكـ إلى غير المتكمٌ  , بمعنى أفٌ كييسمى بدؿ الغمط)) قكلو: كمثؿ ىذا الكالـ  

َـّ يىتنبَّو, فييضرب عٌما ذكر, كيأتي بمف ىك لو كقكلو: رأيت رجالن حمارنا... إفٌ مف   ىك لو, ث
نٌ , كال ىك أصفصيحو  اليقع في كالـو  ىذا الضرب  .(ّ)ما يقع في سبؽ المساف((ؿ كالـ, كا 

لكالـ ميف, فيذا النكع مف افي المنقكؿ إشارة إلى المستكيات المغكٌية المستعممة عند المتكمٌ   
 كالنثر العربيٌ  ,الفصيح عر العربيٌ كالشٌ  ,القرآف الكريـمغة ك ةال يككف في المغة العالي

يا تمثؿ انعكاسنا حقيقيًّا لمحاالت النفسٌية, في المغة العادٌية؛ ألنٌ  بؿ ممكف حصكلوالفصيح, 
مِّ ـ, شعكرٌية لممتكمٌ ال الشعكرٌية كغير لصفة التفاعميَّة إلى ا إشاراتو  فى كالـ الشاطبيٌ كقد ضي

صى بيف يٌ لمكالـ العادٌم, التي تجعؿ استعمالو ناجعنا في تدعيـ العمميَّة التكاصميَّة, خصً 
     المتخاطبيف في شؤكف الحياة اليكمٌية البعيدة عف مساقات األدب كالفنكف. 

عكت )الغمط, كالنسياف, حكمنا تداكليًّا عمى القكؿ بنعتو بن كقد أصدر الشاطبيٌ      
ة ىذا النكع مف الجمؿ ال لشيء, إال ألٌنيا ة كالتكليديٌ ات البنيكيٌ , كقد أىممت النظريٌ (كالبداء

ف عي  ,ال تتصؼ بالصحة القكاعدٌية كالصحة الداللٌية ا ضركرييف في بناء دَّ كىما شرطاف كا 

                                                           
 . ُّٖ- َّٖ/  ّ: المقاصد الشافية (ُ)
 . َِٓ,  َِْ,  ُْٕ/  ٓ, كينظر :  ْٔٔ,ُْٔ/  ٓ,  ّْٕ/  ِ: نفسو (ِ)
 . ُٗٗ/  ٓ: نفسو (ّ)
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الجممة لكنيما غير كافييف مف غير قصد يسير بيما لتحديد الداللة التي يريدىا كيقصدىا 
 . (ُ)ـالمتكمٌ 
ة التداكلٌية؛ إذ تظير بكساطتو عممية االختيار في العمميٌ  كىذا الجانب مؤثر إيجابيٌ       
كىذا االختيار ضركرم )) المعاني المقصكدة مف الكالـ مف المغة ما يالئـ ـالمتكمٌ  فينتقي

كؿ إفادة ناشئة عف اختيار عنصر مف مجمكعة مف العناصر  لكي تتـٌ عممية اإلفادة؛ ألفٌ 
  .(ِ)منيا أف يحؿ محؿ العنصر المختار(( التي يصمح كؿٌ 

 
 : في حقيقته النحويّ  عاملال المتكّمم هو – 4

 ,بالمعنى ارتباطنا مباشرنا (ّ)-عمى الرغـ مف تعدد أنكاعو –يرتبط العامؿ النحكمٌ       
: ىك مكجب عامؿ اإلعرابلمعامؿ إذ قاؿ: )) (قّْٖ ت) نمتمس ىذا مف تعريؼ الرمانيٌ 

ابف الحاجب: كمف قكؿ  ,(ْ)((مى طريؽ المعالجة الختالؼ المعنىلتغيير في الكممة ع
استقرائيـ ب ةىذه النظريٌ حاة إلى ؿ النٌ كتكصٌ . (ٓ)((ـ المعنى المقتضىالعامؿ ما بو يتقكٌ ))

ر آخره مف االسـ كالفعؿ المضارع يتغيٌ  فتكشَّؼ ليـ أفٌ  ؛المجمكعة مف العربة المادة المغكيٌ 
فعؿ ىذا الفعؿ أك عمؿ  أف يسألكا عف العمة في ىذا, فما الذم مف مكقع آلخر, فكاف البدَّ 

آخره لتغيره فقالكا ؟ إنو شيء يؤثر في االسـ أك الفعؿ المضارع فيغير حركة ىذا العمؿ
 بكجكد العامؿ.

مدار النقاش  , كظؿٌ البحث النحكمٌ  )العامؿ( مكانة سامقة فيىذا الشيء  أخذ كقد      
مف ىذه المسالؾ ما تضمَّف إشارات متخذنا مسالؾ متنكعة عند النحاة؛  عقكدنا طكيمة,

ـ في تكجيو المفظ بحسب المعاني المراد بيانيا, فقد ة كاضحة تمثمت بإرادة المتكمٌ تداكليٌ 
                                                           

 . ّْٔ – ّّٔحكم عند سيبكيو : ة لمنظر النٌ ينظر: األسس اإلبستمكلكجية كالتداكليٌ  (ُ)
 . ُّٓ – ُِٓالمعنى كظالؿ المعنى :  (ِ)
. كتكردالضكء عمـ المغة الحديث, في بي في نظر النحاة كرأم ابف مضاء ينظر: أصكؿ النحك العر  (ّ)

 . َِْ –ُٖٗمحمد عيد: 
 . ّٓبتكؿ قاسـ ناصر:  :تحقيؽ –بف عيسى الرماني الحدكد في النحك, عمي  (ْ)
 . ِٕ/ُشرح الرضى :  (ٓ)
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, , كمدل ارتباطو بالمتكٌمـكمٌ حقيقة العمؿ النح – منيـ الشاطبيٌ  –كعى كثيره مف النحاة 
 ؛ـ مف ىكاجس كخكاطرربطكا بيف عمؿ العامؿ أك إىمالو كما يجكؿ في نفس المتكمٌ ف

ة معنكيَّة, فاإلعماؿ كاإلىماؿ ليسا مجرديف مف اإلرادة كالقصد بؿ تثكم كراءىما غاية نفسيَّ 
حك يمكف تكش ؼ بيانيا عمى النٌ  متباينة لمعامؿ النحكمٌ تشكَّمت في رؤل النحاة تصكرات ك 

 اآلتي :
 .و سبب كعمة العمؿالعامؿ مؤثر حقيقة, إنٌ  -
 عالمة فحسب .العامؿ  -
لمتمييد لمعامؿ  ما أطمؽ عميو اسـ العامؿ ال عمؿ لو مطمقنا, كلكف كجكده ضركرمٌ  -

 . (ُ)ـىك المتكمٌ  , كالعامؿ الحقيقيٌ الحقيقيٌ 
ٌنما))ـ إٌنما ىك لممتكمٌ  الحقيقيٌ العمؿ كرأل أفَّ  ,ي في مسار سيبكيوجنٌ سار ابف ك          كا 
كؾ معنكٌم؛ كعامؿ لفظٌي, عامؿ النحكٌيكف قاؿ  لفظ عف مسٌببنا يأتي العمؿ بعض أف لييري

 بو, يتعمؽ لفظ مصاحبة مف عارينا يأتي كبعضو قائـ, عمرنا كليت بزيد, كمررت يصحبو؛
 صفحة كعميو األمر, ظاىر ىذا االسـ؛ مكقع قكعوك ل الفعؿ كرفع باالبتداء المبتدأ كرفع
 ماإنٌ  كالجـز كالجرٌ  كالنصب الرفع مف فالعمؿ الحديث كمحصكؿ الحقيقة  في فأما القكؿ
نٌ  غيرهً  لشيء ال نفًسو لممتكٌمـ ىك  ـالمتكمٌ  فعؿ آثار ظيرت لٌما كمعنكمٌ  لفظيٌ  قالكا ماكا 

 .(ِ)((كاضح كىذا المفظ عمى المعنى باشتماؿ أك لمفظ المفظ بمضاٌمة
ـ في ككنو منشئنا لمعنى الكجكد بكساطة الحديث لمعامؿ المتكمٌ  ـ النظر التداكليٌ جسٌ كيت    

دة عالقة ذات اتجاىيف ة الدالليَّة المجر اإلعراب في حيز المعمكؿ. كىذه العالقة اإلعرابيٌ 
مجرد يتمثؿ في تككيف المتكمـ لمبنية األكلى  إنشائيٌ  عامميٌ  ؿ إعرابيٌ اتجاه أكٌ )):اثنيف؛ ىما

 في حيز المعمكؿ. إلى محؿٌ  محؿٌ  المجردة مف داخميا كذلؾ بضـٌ 

                                                           
 . ََِ: العربيٌ  النحك أصكؿينظر:  (ُ)
 .ٖٓ, َٓ, ُْ/ُ: الكتاب: ينظر , كُُٕالخصائص:  (ِ)
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مجرد يتمثؿ في تأكيؿ عالقة المحؿ الثاني باألٌكؿ كىي العالقة  تحميميٌ  اه ثافو اتج -
, ذلؾ أف المعمكؿ التي أحدثيا العامؿ كاقتضاىا عممو انطالقنا مف الحيز اإلنشائيٌ 

  .(ُ)((عمى العامؿ يدؿٌ 
, منيا (ِ)كثيرة نصكصب الحقيقي عامؿ النحكمٌ بككف المتكٌمـ ىك ال الٌشاطبيٌ  ٌسـ رأمكتج   

ا أف يككف عائدنا , كالضمير في رفعكا إمٌ (كرفعكا مبتدأ باالبتدا)))  قكلو في رافع المبتدأ:
مٌ  يـ أنٌ  كعمى كال التقديريف فمعنى الكالـ يف كىـ المصطمحكفا عمى النحكيٌ عمى العرب, كا 

ىـ الرافعكف ليما بسبب كجكد االبتداء كالمبتدأ, فمف حيث جعمكا الرفع مكجكدنا مع 
عدميما جعمكىما كالسبب في الرفع, كليس الٌسبب في الحقيقة إال كجكدىما كمعدكمنا مع 

إذ كانت ىي العالمات يـ ينسبكف العمؿ لأللفاظ لتحقيؽ ىذا االصطالح, ـ, ثـ إنٌ المتكمٌ 
 .(ّ)كنىصب ما يينصىب كجٌر ما ييجٌر((لرفع ما ييرفعي 

انصب( ىك ففاعؿ )فقاؿ )فانصب بو مفعكلو( )): كقاؿ في باب تعدم الفعؿ كلزكمو     
ـ مفعكؿ الفعؿ بسببو و قاؿ: انصب أي يا المتكمٌ ـ, كالباء في )بو( لمسبب, كأنٌ المتكمٌ 

 . (ْ)حضكر الفعؿ الطالب لمنصب((ـ, لكف بقرينة إال لممتكمٌ كبحضكره, فمـ يىنسيب العمؿ 
 ؛ـ في بناء القاعدة النحكٌيةعمى أثر المتكمٌ  حكمٌ لمعامؿ النٌ  ينبني تصكر الشاطبيٌ ك     

عمى أساس  , كيككف كالمو مبنيناممكات القاٌرة في ذىف المتخاطبيفلينسجـ كالمو مع ال
 إفياـ الرسالة الكالمٌية لممخاطب.

 
 
 
 

                                                           
 . ْْٓ- ّْٓاإلنشاء في العربية :  (ُ)
 . َِّ/ٗك  ْٗ/  ٔك, َٕٔ,  َّٓ, ُّْ,ُّّ, ُٔ/  ّك,ُّٔ/ ُ الشافية: المقاصد ينظر: (ِ)
 . ُٕٔ/  ُ: نفسو (ّ)
 . ُّْ – ُّّ/  ّ: نفسو (ْ)
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ُنياملبحث الثا

ُفي الخطاب النحوّيُ اخاب محورّية امل

ُ

ُ

 التحديدّية: األطر - 1
   القاعدة: بناء في تأسيسيّ  عنصر الُمخاَطب -ٔ-ٔ

كيا, ؿ رموز الخطاب ويفكحم  إذ ي ًفا أساسي ا في عممي ة التخاطب؛طر  ـ المخاَطبُ ُيجس      
؛ فيو ثقافّية واجتماعّية لغوّي ومعارؼما قر  في ذىنو مف معجـ عمى معتمًدا في ىذا 

الدور المكم ؿ لعممّية التخاطب, بؿ إف  دوره ربما ال يقتصر عمى عمميات  صاحب))
ة , قد تؤدي إلى تشكمو مف جديد التأويؿ بؿ يتجاوز ذلؾ إلى صبغ الخطاب بصبغة خاص 

 .(ٔ)وفًقا ألحواؿ المخاطب الذاتّية((
معظـ النحاة إلى عمـ المخاطب في تقعيدىـ, ونجد إطاللة ىذا في المتف األّوؿ  فَ ركَ و      

 أحدٌ  كاف ما: قولؾ وذلؾإلخبار عف النكرة بالنكرة, قاؿ: )))الكتاب(, حينما عّمؿ سيبويو ا
ّنما .عميؾ مجتِرئا أحدٌ  كاف وما منؾ, خيًرا أحدٌ  كاف وما مثَمؾ,  عف ىينا اإلخبارُ  َحُسفَ  وا 
 يحتاج قد المخاَطبَ  ألف   فوقو, أو شيءٌ  حالو مثؿ في يكوفَ  أفْ  َتنِفيَ  أف أردت حيث النكرة
ذا .ىذا مثؿَ  ُتْعِمموَ  أف إلى . َجِيَمو كاف ُتِعمموُ  شيءٌ  ىذا في فميس ذاِىًبا رجؿٌ  كاف قمت وا 
 آؿ في ذلؾ أف تعممو أف إلى يحتاج قد ألنو حسف؛ فارساً  فالفٍ  آؿ مف رجؿٌ  كاف قمت ولو
 موضع في األعرؼَ  تجعؿِ  لـ ألّنؾ الباب ىذا في ىينا الّنكرةُ  تِ َيْجيَمو ... وحُسنَ  وقد فالفٍ 

 ذكرتُ  ما ِعمـ إلى َيحتاج قد المخاَطبَ  وألفّ  المعرفتاف, تكافأتِ  كما ُمتكاِفئاف وىما األنكِر,
 .(ٕ)كمعرفتؾ(( بذلؾ َتْعِنى مف َعَرؼَ  وقد لؾ

                                                           
 . ٘٘ٔالمعنى : المعنى وظالؿ  (ٔ)
 .٘٘-ٗ٘/  ٔالكتاب :  (ٕ)
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ـ بيف المتكمّ  المغة قامت أساًسا بمراعاة االستعماؿ التداوليّ  ي أفّ رأى ابف جنّ و     
 أكثرىا المغة ىذه))إّف : قاؿ ,ب, وما يحيط بيذا االستعماؿ مف ظروؼ وأحواؿوالمخاطَ 

 كتابنا في ذلؾ ذكر مناقد   وقد. الحقيقة عمى منيا الشيء يخرج ماوقمّ  المجاز, عمى جارٍ 
 مذاىبيا بسعة الناس أعرؼ بيا خوطبوا الذيف القـو وكاف كذلؾ, كانت فمما. غيره وفي ىذا

 أغراض وفيموا ,منيا ويعتادونو ,يألفونو ما مجرى بيا خطابيـ جرى ,أنحائيا وانتشار
 .(ٔ)استعماليا(( في وعادتيـ ,عرفيـ حسب عمى بيا ليـ بالمخاطِ 

نيت القاعدة النحوي ة عند السُّييمّي عمى جعؿ االتصاؿ بيف المتخاطبيف ضرورة بُ و      
 عنو لممخاطب رعب  يُ  ـالمتكمّ  نفس في قائمة صفة الكالـ أفّ  اعمـ)) :يحتميا المعنى, قاؿ

 .(ٕ)ـ((المتكمّ  نفس في اعمّ  التعبير إلى احتيج ما المخاطب ولوال بخط, أو ,أو لحظ ,بمفظ
ركزوا في مقوالتيـ عمى أثر  جممة مف أعالـ النحاة العرب ـ يتضح لنا أف  مم ا تقدّ     

لـ يقصروا المخاطب في بناء القاعدة النحوّية, وىذا الفيـ يؤكد ما ذىبنا إليو سمًفا مف أنيـ 
يا منظومة مف القواعد , ولـ يفيموا المغة بأنّ الخالص الشكميّ  عمى الفيـمنحو يـ لفيم

 وأحواليا المغوّية تاالستعماال اني الكالـ ومقاصده, وبطرؽعتنوا بمعيـ االمجردة, بؿ إنّ 
ـ معّيف, ؤديو متكمّ معّيف ي المغة لفظٌ  ميف والمخاطبيف, وفيموا أفّ وبطبيعة العالقة بيف المتكمّ 

بالغّي معيففي مقاـ معّيف  ., ألداء غرض تواصمّي وا 
 
ن التخاطب: -2 - 1   الُمخاَطب ركيزة أساسّية لتكوِّ
 ؛ب ركيزة أساسي ة ترتكز عمييا عممّية التخاطبظ ار التداولّية إلى جعؿ المخاطَ نُ  دَ مَ عَ      

الحضور في  اُيسيـ ىذ ا.ذىني  أـ ا, كاف حضوًرا عيني  سواء  فيو حاضٌر قباؿ المتكّمـ؛
وىذا جالء لدوره , ))حركي ة الخطاب, ويمنح المتكّمـ أفًقا لممارسة اختيار استراتيجية خطابو

دة إلى تنظيـ آليات لخطابو, إّف مف حيث كيفّية تأثير شروط متمٍؽ معيف في ظروؼ محدّ 
ؿ لبحثيا, وتسعى بالتالي  ىذه بوضوح مقاربة تتخذ مف الوظيفة التواصمي ة لمغة المجاؿ األو 

                                                           
 . ٜٜٚالخصائص :  (ٔ)
 .ٓٚٔنتائج الفكر في النحو:  (ٕ)
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ن  إلى وصؼ الشكؿ المغويّ  ة ما بوصفو وسيمة حركيّ , ال مف حيث ىو شيء ساكف, وا 
 .(ٔ)((عف المعنى المقصودمتعبير ل
ـ المعمومة الجديدة لممخاطب, تمؾ عممية التخاطب أساًسا عمى إيصاؿ المتكمّ  تُبنىو     

ف ىذه المعمومة المخاطب ال عمـ لو بيا, وأحياًنا تتضمّ  ـ أفّ المعمومة التي يفترض المتكمّ 
, (ٕ)المخاطب عمى عمـ بيا ـ أفّ في طياتيا معمومة معطاة أو قديمة, تمؾ التي يعتقد المتكمّ 

ف عف فالمتكمّ )) ـ قبؿ أف يواجو المخاطب الواقعي بخطابو يكوف قد استطاع أف يكو 
ا وصورة متخي مة انطالًقا مف معطيات سياقّية تخصُّ المخاطب الواقعي تمثُّاًل ذىني  

 .(ٖ)((لمخاطب الواقعيّ ا
 :(ٗ)حو اآلتي بيانوشروط يجب مراعاتيا في شأف المخاطب, نورد أبرزىا عمى النّ  وثمة  

 ة أو وظيفة إقامة االتصاؿ.يعبر عنيا بالوظيفة االنتباىيّ درجة االنتباه:  -ٔ
جنس المخاطب: يؤثر في عممية فيـ الخطاب وبنائو, فمخاطبة الذكور تختمؼ  -ٕ

 عف مخاطبة اإلناث.
لممخاطب؛ أي: أف نستحضر الظروؼ  واالجتماعيّ  ستوى الثقافيّ مراعاة الم -ٖ

 الموضوعّية وخصائصو النفسّية والذاتّية التي تحكمو.
ب بمقاربة منعزلة عف الخطاب؛ ألّف الخطاب يكتسب ظر إلى المخاطَ وال يمكف النّ     

وبياف ؿ عباراتو, فيو مشارٌؾ في إثباتو رموزه ويحمّ  حياتو ووجوده بو, إذ ىو الذي يفؾّ 
ـ وقصوده د بالمتكّمـ فحسب, ولكف بتضافر المتكمّ فكشؼ معاني الخطاب ال تتحدّ  ؛يومعان

 عمًما يشترؾ في بنائو طرفا الخطاب.مع المخاطب وفيمو, فينحتـ بيذا أف يكوف الخطاب مَ 
     

                                                           
 . ٛٗالخطاب :  اتاستراتيجي (ٔ)
 .  ٙٗٗينظر: االقتضاء وانسجاـ الخطاب:  (ٕ)
. حسف المودف, ضمف كتاب الحجاج مفيومو كتوردالدور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي,  (ٖ)

 .ٕٕٛ/ٔومجاالتو:
, ودور المخاطب في إنتاج الخطاب ٛٓٙ – ٘ٓٙ. ردة ا الطمحي: كتوردالينظر: داللة السياؽ,  (ٗ)

 .ٕٖٕ/  ٔالحجاجي: 
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 :المخاَطب ركيزة لمحذف التداوليّ  -ٕ
مساًرا إيجابّيا في إنتاج الخطاب وتكّونو, بما يمتمكو مف مقدرة في فيـ  يرسـ المخاطب    

و:  نوسائًبا, بؿ قنّ  إلى ىذا المبدأ, ولـ يتركو الشاطبيّ التفت و , التعبيرات الناقصة بما نصُّ
القاعدة أف الحذؼ في كالـ العرب ال يكوف إال حيث دّؿ عميو دليؿ مف قرينة لفظية أو ))

لو لـ يكف عميو دليؿ الخّتؿ المقصود مف اإلفياـ, فإّنؾ لو قمت ابتداًءا: زيٌد, و معنوّية, ألنّ 
ـ  مّما يدؿُّ عميو, لـ يقع بما تكّممت بو فائدة, وكذلؾ  وأنت تريد: قائـ أو خارج, ولـ يكف ث

ـ  قرينة تدؿُّ  -اإلسناد إلى زيدلو قمت: قائـ أو خارج, وأنت تريد  لـ يكف في  -ولـ يكف ث
ـ  دليؿ عمى محذوؼ الكالـ , لكنو ال دليؿ عمى تعيينو, وأّما لـ فائدة, وىذا حيث يكوف ث

ؼ مف غير الحذ إف  , و))(ٔ)((يكف في الكالـ دليؿ عمى محذوؼ, فأحرى أف ال ُيحذؼ
 .(ٕ)دليؿ ليس مف كالـ العرب((

الّنصيف نوردىا أبعاًدا تداولّية متعددة في ىذيف الرؤية الّنحوّية لظاىرة الحذؼ تبنت    
 عمى النحو اآلتي بيانو:

جزٌء إال بدليؿ لفظّي أو مقالّي معروؼ عند المتكم ـ  ُيحذؼ مف البنّية القولّيةال  -
 ب.والمخاطَ 

عمى التواصؿ بيف  ليؿ يضفي ضبابّيةبنية القولّية مف دوف دحذؼ العناصر مف ال -
 ـ.ينتج عنو سوء فيـ لمقاصد المتكمّ المتخاطبيف, 

ومعرفة المتخاطبيف بقوانيف  الحذؼ بثالثّية تداولّية؛ ىي: الفيـ, والفائدة,يرتبط  -
 .لغتيـ

مة ليذا عم  بالصفة التداولّية لـز أف تكوف عناصر الخطاب مُ الحذؼ  يتصؼوكيما    
 في كثيرة نصوصيتّضح ىذا مف ىنا عمـ المخاطب, و المعروض ليؿ الدّ و  الحذؼ,

                                                           
 .ٜٔ/  ٕ:  المقاصد الشافية (ٔ)
 . ٜٔ٘/  ٖ: نفسو (ٕ)
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مة قد الصّ )) في باب حذؼ صمة الموصوؿ: الشاطبيّ يا ما ورد في قوؿ من ,(1)المقاصد
تحذؼ لفًظا اختصاًرا لداللة ما قبميا أو ما بعدىا عمييا ... وقد يأتي الموصوؿ دوف 

   صمة, نحو:
  (ٕ)يا اّلمتّيا والتييوكفيُت جان       
والتي عبارة عف الداىّية,  المتيا ومثؿ ىذا مّما ال ُيعتّد بو مع أّنو عندىـ مؤوؿ, ألفّ   

 .(ٖ)((يد التي عظمت وجّمت وما أشبو ذلؾوحذفت الّصمة لعمـ السامع أّنو ير 
( وىو عممي ة ذىني ة يقـو التعويض الذىنيّ )ب بما نستطيع تسميتو بػتجّسـ عمـ المخاطَ     

 عمى االفتراضات ـ, وتُبنىدر مف المتكم  اب, مف أجؿ فيـ الخطاب الصبيا المخاطَ 
 المسبقة القاّرة في ذىنو. 

فيـ معناه إال بضـ  ما باب الموصوؿ مف كونو ال يُ واكتسبت ىذه القاعدة محوريتيا في   
.  حينئذٍ  بعده إليو, فالموصوؿ وحده اسـ ناقص الداللة فإذا جئت بالّصمة, قيؿ: موصوؿ

مع قوة االلتحاـ ( الذىنيّ  التعويض)( يكشؼ فاعمي ة المخاطب في ىذا )االنحتاـ الدمجيّ 
 بيف الموصوؿ وصمتو.

ر قاّر منسقيف: األو ؿ مضّ ت عمى ويض الذىنّي في صمة الموصوؿ ُبنيوعممّية التع     
ـ, ويتمثؿ يفترض أف المعمومات المحذوفة مف القوؿ معمومة لدى في قصد المتكمّ 

يشير إشارة وجودىا مف كوف الموصوؿ  تستمدّ  عطيات سياقي ة خارجي ةخر مواآل المخاطب,
 في لممخاطب معمومة تكوف أف ينبغي الصمةف ,بوالمخاطَ  ـالمتكمّ  بيف المعيودمطمقة إلى 

 .الموصوؿ ذكر قبؿ ـالمتكمّ  اعتقاد
ـ, وتكتسب قيمتيا عممي ة التعويض لدى المخاطب مبني ة عمى ني ة المتكمّ  وينحتـ ىنا أفّ    

وجوُدُه عمى إجراء عممي ة  تيا أمر متقدـجريانيا في خطاب المتخاطَبيِف, وعمّ التداولي ة مف 

                                                           
, ٕٙٔ/ٖ. ٜ٘ٗ, ٓ٘ٗ, ٜٗٗ, ٛٗٗ, ٕٔٔ, ٜٗ, ٕٜ/ ٕ, ٜٙٗ/ ٔ: المقاصد الشافيةينظر:  (ٔ)

ٖٔٙ, ٔٙٗ ,ٔٙٙ ,ٕٖٓ ,ٕٖٖ .ٗ /ٕٔٗ ,ٖٔٗ ,ٜٔٗ ,ٔٙٙ ,٘/ٖٔٙ ,ٖٔٚ . 
 .٘٘ٔ/ٙالبيت لُسممّي بف ربيعة الضبي, ينظر: خزانة األدب:  (ٕ)
 . ٜٙٗ – ٛٙٗ/  ٔالمقاصد الشافية :  (ٖ)
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ـ  لو فيـ  الحذؼ, وىي ُتمكف المخاطب مف استرجاع العنصر الُمغّيب واستحضاره؛ ليت
 .(ٔ)الصيغة الناقصة

عالقة بيف المتخاطَبيِف ُتَحَدد بيا صفة الكالـ مف حيث اإلطالة  بيذا ينكشؼ أف ثمة    
و ة التي تدلّ بالمحذوؼ مستعيًنا بالقرائف الخارجيّ  ختصار تعتمد أساًسا معرفة المخاطبواال

ـ عمى أف يورد ب حاؿ يحمؿ المتكمّ المخاطَ المحذوؼ, فضاًل عف ذكائو, فذكاء ))عمى 
 .(ٕ)الذكاء يقتضي االختصار في القوؿ(( كالمو عمى اإليجاز, ألف  مقاـ

 االستعماؿ العربيّ  أفّ في باب )ال النافية لمجنس( قد استقر في الخطاب النحوّي و      
فيو عمى وجوب الحذؼ عند تميـ ة لمجنس إذا ُعمـ, لفصيح شاع فيو حذؼ خبر ال النافيا

ا لـ ُيعمـ غيُر جائز إّنو إذ)) الّشاطبّي:وفي ىذا قاؿ , , وعمى الجواز عند الحجازييفءوطي
و نقٌض ... وىو شرط البد  منو؛ إذ القاعدة أّف ماال ُيعمـ ال ُيحذؼ, ألنّ  الحذؼ ألبتة
اس فال موضوع الكالـ إلفياـ المخاطب ال لإللباس, والحذؼ لغير دليؿ إلب لمغرض؛ إذ

 .(ٖ)أف ُيبنى الكالـ عميو(( يصحّ 
مف )ال ـ, والعدوؿ بو عف أصؿ التركيب ُبنيت صورة التركيب المختار عند المتكمّ        

, ُبنَي ىذا االختيار مكونة مف )ال + اسميا( بية جديدة+ اسميا +خبرىا( إلى صيغة تركي
االستدالؿ عمى الحذؼ في التمقي يمثؿ إعادة إنتاج لمبنية  إف  ف ,بعمى حضور المخاطَ 

 لممتكّمـ يتيح فالعدوؿ ية لممتكّمـ والمخاطب عمى السواء؛األصؿ المتمركزة في القدرة التواصم
يمكف فيميا  فالعناصر التي .المخاطب عند الّسابقة المعارؼ عمى اعتماًدا األلفاظ اختيار

مثاًل, يمكف السكوت عنيا أو اختزاليا بوساطة  كاإلدراؾ الحّسيّ  مف القرائف المصاحبة

                                                           
 .ٙٙٔٔ- ٘ٙٔٔ/ ٕة: ينظر: أصوؿ تحميؿ الخطاب في النظرّية النحوّية العربيّ  (ٔ)
, , وينظر: مراعاة المخاطب في النحو العربيّ ٕٖالبالغة االصطالحية, عبده عبد العزيز قمقيمة:  (ٕ)

 .ٖٛ -ٖ٘: الخفاجي باف الدكتورة.
 . ٓ٘ٗ – ٜٗٗ/ ٕ: المقاصد الشافية (ٖ)
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لذا استعمؿ الخطاب القرآني ة؛ ـ مف دوف ضرر يعود عمى طاقة الخطاب التواصميّ المتكمّ 
 .(ٔ)لمخطاب القرآنيّ  اعتماًدا عمى فيـ المخاطب كثيًرا (ال)حذؼ خبر 

 مع القائؿ؛ عف طريؽ تفاعؿ المخاطب ؛والحذؼ جزٌء مف عممية الفيـ والتفسير     
دراكو  -وضعوبعد أف يرصد م -ذؼ أحد عناصر الكالـ يدفع المخاطبفح إلى تعقبو وا 

يجعؿ النفس تندفع لمبحث  لمصياغػة, ومف بعدُ وّي والد اللّي يستقيـ السياؽ الن ح ماكي ذىنًيا؛
وراء الدافع الموجب ليذا الن مط مف التركيب, ويؤدى إلى إعماؿ الفكر وتنشيط العقؿ 

يت المعنى وترسيخو في ذىف ي ىذا إلى تثبوالخياؿ, حتى يكشؼ األسرار الباعثة لو, ويؤدّ 
 .أكثر مم ا لو ذكر العنصر المحذوؼ نفسو المخاطب

عف حذؼ المفعوؿ بو, ودليؿ  الـكلقيمة التداولّية في المقاصد عند التمس ىذه انم     
فإف قيؿ: إّنما : ))الشاطبيّ  عدي, قاؿ؛ ألّنو يطمب المفعوؿ بو في حاؿ التّ الحذؼ ىو الفعؿ

, أّما إذا لـ ُيعّينو فميس بدليؿ عميو. قيؿ: بؿ ىو دليؿ يكوف دلياًل عميو لو عّينو دوف غيره
عميو, وُمعي ٌف لو تعييًنا ما, وذلؾ أّنو قد يقع المفعوؿ نكرة, كرأيُت شخًصا, وأبصرُت شيًئا, 
: رأيُت, وابصرُت, وعرفُت,  وعرفُت أمًرا, وأكرمُت إنساًنا, وذلؾ وما أشبيو قد يساوي مفيـو

قد دؿ  الفعؿ عمى ما شأنو أف ُيصر ح بو فمـ تكف داللة الفعؿ ب, فوأكرمُت بحسب المخاطَ 
ُضرُّ في ىذا الموضع م ـ فالداللة اإلجمالّية ال تَ واقعة مف غير تعييف ألبتة, وأيًضا إف سُ 

بخالؼ غيره, فقد صح  أّف الشيء ال يحذؼ إال لدليؿ, وأّف اشتراط ذلؾ في المفعوؿ ال 
ة في معرفتو عمى البني دليؿ ىنا ذىني ا يعتمد المخاطبُ , فقد صار ال(ٕ)ُيحتاج إليو((

يتصور أّف الرؤية تسمطت عمى  المفيومة مف لفظ الفعؿ, فقولنا: رأيُت, يجعؿ المخاطبَ 
شيء ما, كذلؾ المعرفة واإلكراـ واإلبصار, فإّنيا دالٌة عمى تسمط الفعؿ عمى مفعوؿ بو 

 ُحر َمتْ ﴿, ونظير ىذا ما وقع مف حذؼ في قولو تعالى: واقع عميو الحدث داللًة إجمالّية
الكالـ جية الُحرمة, (, فمـ يذكر في بنية ٖٕ)النساء ﴾َوَأَخَواُتُكـْ  َوَبَناُتُكـْ  ُأم َياُتُكـْ  َعَمْيُكـْ 

                                                           
 .ٜ٘صوينت:  آؿ مؤيد. الدكتور, التداوليّ  البعد في دراسة القرآني الخطابينظر:  (ٔ)
 .ٕٙٔ/ ٖ: المقاصد الشافية (ٕ)
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المراد ىو جية الزواج ال جية غيرىا, كالجموس معيّف, أو  فيـ عقاًل أفّ  ولكف المخاطب
 ره. األكؿ معيّف, أو غي

جزء مف  كؿّ  , يعني أفّ يعمـ جائز, إلى آخره وحذؼ ما)) :واعتماًدا عمى قوؿ الشاطبيّ     
ا و في حكـ المذكور. وىذجزأي الجممة يجوز حذفو إْف كاف معموًما عند السامع حتى كأنّ 

عة, واإليجاز, ؼ أنماط نسقي ة متعددة, فالسّ , تتكشّ (ٔ)الحذؼ لـ يقيده بجزء دوف غيره((
رؼ لكالـ عمى غير مقتضى الظاىر, وتصواإلضمار, واالستغناء, ىي مسالٌؾ يخرج فييا ا

 . (ٕ)في البناء المغوّي مع بموغ المعنى المراد اعتماًدا عمى المالبسات الحافة
ذؼ ومف المواضع التي ُيحذؼ فييا جزء الكالـ اعتماًدا عمى القيمة التداولي ة لمح     

جممة الشرط ُيغني ذكرىا عف ذكر ىذا في قوؿ الّشاطبّي: إف  ))رد حذؼ جواب الشرط , و 
ب بالمحذوؼ, وال يعني بإغناء الشرط عف جممة الجزاء, فُتحذؼ جممة الجزاء لعمـ المخاطَ 

, الكالـ و ُيذكر دونو فيستِقؿّ د أنّ اؿ بنفسو فقط, بؿ المقصو الجواب كوف الشرط ىو الدّ 
 ذكر لتقّدـ يكوف قد بالمخاطَ  عند الحاصؿ والعمـ .عمـالب مف اتكااًل عمى ما عند المخاطَ 

ؿ ذلؾ. فمف األوّ  لغير يكوف وقد, بو وليس عميو يدؿّ  ما لتقّدـ ويكوف, بعينو الجواب معنى
 ِإفْ  ِمْنؾَ  ِبالر ْحَمفِ  َأُعوذُ  ِإن ي َقاَلتْ   قولؾ: ُأكرُمؾ إْف أكرمتني... ومف الثاني قولو تعالى :

 .(ٖ)(((ٛٔ)مريـ َتِقي ا ُكْنتَ 

معطيات سياقي ة ارتكاًزا عمى  ة الّشرطفي بني لممحذوؼ ت مسارات فيـ المخاطبتشّكم   
 ىي: بمساراٍت ثالثة؛الشاطبّي , وحددىا )مقامي ة ومقالي ة(

 ـ ذكر دليؿ لفظّي ىو عيف المحذوؼ.تقدّ  -ٔ
 ف التركيب دلياًل عمى الحذؼ.مّ تض -ٕ
 عمى المحذوؼ . توافر قرينة مقامّية تدؿّ  -ٖ

                                                           
 . ٜٙ/ ٕ: المقاصد (ٔ)
 .٘٘: قرآني دراسة في البعد التداوليّ ينظر: الخطاب ال (ٕ)
 .٘ٙٔ -ٗٙٔ/  ٙ: المقاصد الشافية (ٖ)
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 في اآلية المباركة, الحذؼ فدواعي ؛ة التداولّية المطموبةوتضم ف المسار الثالث القيم     
ومعنى المحذوؼ تجنبني وال  لمتضمنات الخطاب, واعٍ جبريؿ( المخاطب) ف  إ ىي

 .(ٔ)تقربني
ليذه  عمى إدراؾ المخاطب ؼ بعض العناصر المغوي ة اعتماًداـ يقصد حذفالمتكم       

  بتقدير محذوؼ.ة الكالـ عقاًل إالّ العناصر عقاًل, وُيعَتمُد ىذا الدليؿ متى استحالت صحّ 
ـ عف قصد المتكمّ  اغً , مبم  جعمت الخطاب مفيوًما عند المخاطب مقتضيات األحواؿ إف      

ف  النظر ليذا, بأبمغ صورة غفاؿ الظروؼ السياقّية التي التركيب بحسب البني وا  ة الظاىرة, وا 
و, فالحذؼ وُتصّير الكالـ لغًوا ال طائؿ من ,ة االتصاؿ بيف المتخاطبيفقيؿ فييا تقطع دائر 

 جـ بو.والدليؿ مف باب تكميؼ الغيب والرّ فر القرينة امف دوف تو 
 
   : هدُف التواصل الناجح المبس أمنُ    -3

وظيفتيا األساسّية  ألفّ  تسترفد التداولي ة الُسبؿ المناسبة في إزالة المبس مف القوؿ؛      
 ,(ٕ)ا, ال يقؼ عند حدود الوظيفة النحوي ة أو داللة المفظةوصؼ تأويؿ األقواؿ تأوياًل تام  

 ـ والمخاطب. بيف المتكمّ  ا االسترفاد إقامة التواصؿ الناجحوينتج عف ىذ
لى ىذا أشار الشاطبّي بقولو:  كممة ينخـر التواصؿ بإزالةوقد        مف تركيب القوؿ, وا 

زيٌد ىنٌد ضاربيا ىو, وجب إبراز الضمير الذي في ضارب؛ ألف معناه: لزيد  :إذا قمت))
صاًل ليا فيبرز الضمير فتقوؿ: ضاربيا ىو, وىو جاٍر في المفظ عمى ىند, فميس معناه حا

ّنما ُأب فمو أجريت الضارب عمى زيٍد لـ يبرز الضمير فتقوؿ: َز إلزالة رِ ىنٌد زيٌد ضاربيا, وا 
, وجعمت الّضارب ألن ؾ لو قمت: زيٌد أخوؾ ضاربورازه مف االلتباس, ما يؤدي إليو عدـ إب

, وكاف ذلؾ و لألخ ال لزيدٍ ؽ لفيـ السامع أنّ لزيد ولـ ُتبرز الضمير ألدى ذلؾ إلى أف يسب
 .(ٖ)يٌد أخوؾ ضاربو ىو, زاؿ االلتباس((ممبًسا, فإذا أبرزتو فقمت: ز 

                                                           
 . ٓٗ/ ٗٔالميزاف: ينظر:  (ٔ)
 . ٖٙٔ – ٖٖٔالقاموس الموسوعي لمتداولّية: ينظر:  (ٕ)
 . ٜٗٙ -ٛٗٙ/ ٔالمقاصد الشافية :  (ٖ)
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, داد االحتماالت في داللة العبارةتعمفيوًما ُأريد بو  -ر منو ىناالُمحذّ -واتخذ المبس   
ويغمض ىذا التركيب وأمثالو عمى المخاطب؛ لعجزه عف تصور المرجع المناسب 

 حـ التزاـ صيغة خطابّية واضحة عند المخاطب لتنجيتطم ب ىذا مف المتكمّ و لمضمير, 
 عممي ة التخاطب.

ترجيح المسموع عمى المقيس؛ إذ  الذي يعتمد ت ىذه المسألة مف الحجاج النحويّ وُعدّ     
رة في , أم ا القياس فيمثؿ صورة الحجة النحوي ة المتصوّ المسموع صورة التواصؿ الشفويّ  إفّ 

ر )آف روبوؿ وجاؾ موشالر(ٔ)صناعة النحو ىذا النوع مف المبس  أف  ( , في حيف قر 
يكتسب الطابع التداولي  بتوافر المرجعي ة عف طريؽ الضمير المذكور في القوؿ, وينبغي 

 .(ٕ)في مثؿ ىذه اختيار التأويؿ المناسب حتى يتـ  وصؼ القوؿ بالمفيـو
في منع  , كالـ الشاطبيّ المبس عند المخاطبنَي فييا بأمف ومف المواضع التي عُ      

يا في التنكير إذا استويا في التعريؼ فكانا معرفتيف, أو استو بر عمى المبتدأ ))تقديـ الخ
عمى  ي قرره الناظـ مبنيّ ىذا الحكـ الذ اعمـ أفّ , قاؿ: ))(ٖ)فكانا مًعا نكرتيف((

عادمي بياف( يريد: فمو لـ ُيعَدـ ة المبس, وقد أشار إلييا بقولو ): مراعاقاعدتيف:...الثانية
تقديـ الخبر؛ إذ ال محذور فيو, فمما وِجد المبس مع فرض التقديـ ُمِنَع, البياف لجاز 

فإف مراعاة المبس في كالـ العرب أو عدـ ... اللتباس المعنى بالتباس الخبر بالمبتدأ
مراعاة يشير إلى أصؿ ذلؾ أف وضع الكالـ إنما ىو لمبياف عف المعاني التي في النفس, 

 .(ٗ)((البياف مف لبس أو غيره فاألصؿ اجتناب ما ال يحصؿ معو 
, ودلياًل النحويّ  المعنى عمى االستدالؿ في لفظي ة إف  البحث في الرتبة صي رىا قرينة    

 أف   ذلؾ)) ؛, وزيادة عميو ىي وسيمة مف وسائؿ فيـ التراكيب(٘)عمى الوظيفة النحوّية لمكممة

                                                           
 .ٕٔٓ. تماـ حس اف: كتوردالعند العرب,  األصوؿ دراسة ابيستيمولوجية لمفكر المغويّ ينظر:  (ٔ)
: ينظر:  (ٕ)  . ٜٚالتداولي ة اليـو
 . ٜ٘/  ٕالمقاصد الشافية:  (ٖ)
 .٘ٙ - ٔٙ/  ٕ: الشافية المقاصد (ٗ)
 . ٚٙ/ ٔ. تماـ حساف: كتوردالالبياف في روائع القرآف, نظر: ي (٘)
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 فييا المبس يرجع ماإنّ  أكثر أو معنييف منيا الواحدة تحتمؿ التي الُممِبسة الجمؿ مف كثيًرا
أصؿ التراكيب ىي لإلبانة عف  قّرر الشاطبّي أفّ , مف ىنا (ٔ)((وَسمِتو النظـ ىيئة إلى
يصالو لممخاطبالم  :بف مالؾ, نتممس ىذا في قولو في شرحو لعبارة اإيصااًل ناجًعا راد وا 

االلتباس  -أي: خيؼ –ُحِذرموضع المبس, يعني أف إف ))ذر(: )وأخر المفعوؿ إف لبٌس حُ 
 واحدٍ  بيف الفاعؿ والمفعوؿ, بحيث ال تميز واحٌد منيما عف صاحبو, وجب أف يمـز كؿّ 

منيما مرتبتو, فيمـز الفاعؿ والمفعوؿ موضعو, وال يجوز توسيط المفعوؿ وال تقديمو, 
إذا  –وضرب عيسى موسى –فتقوؿ: ضرب موسى عيسى إذا كاف عيسى ىو المفعوؿ بو 

 .(ٕ)((كاف الفاعؿ
 ا الفيـ والتواصؿ فرض عمى المتكّمـب في دائرة الخطاب طالبً حضور الُمخاطَ  إفّ      

ة قواعدّية محتفظة بالرتبة ال تتغّير إال بتغّير ٍط واحد غير قابؿ لمعدوؿ, ذي بنياستعماؿ نم
شاىد عيسى المعنى, ففي قولنا: شاىَد موسى عيسى, الفاعؿ ىو )موسى(, وفي قولنا: 

 موسى, الفاعؿ ىو )عيسى(.
الترتيب المذكور اتخذ  ونظًرا إلى الوظيفة التداولّية التي يقبع تحتيا ىذا التركيب, نجد أفّ 

ترتيب فعؿ+ فاعؿ+ مفعوؿ بو عبارة لغوّية تطابؽ مقاًما  صورة الترتيب المحايد؛ أي: إفّ 
 ة خاصة بو.معيًنا يختمؼ عف أي تراتبية أخرى, ويتضمف وظيفة تداوليّ 

 األىـّ  بالمعمومة بالعناية المتمثمة وأبعاده بالتداوؿ مرتبط غيرالتّ  أف والظاىر))     
 بمقاصد يرتبط اممّ  ذلؾ غير أو, نحوىا السامع النتباه لفًتا رتبتيا بتقديـ تركيبًيا وتأشيرىا

 امؤشرً  نفسو التقديـ فيكوف, تركيبيّ  نسؽ كؿّ  مف المتحصمة التواصمية وآثاره االستعماؿ
 .(ٖ)((اتداوليً 
مف أجؿ رفع  ظم ت ظاىرة المبس إشكالّية يعمد الشاطبّي إلى تجنبيا قدر اإلمكاف    

ة أساس بني فالتركيب التداولّي ىو التركيب السميـ القائـ عمىالتشويش عف االتصاؿ, 
                                                           

 .ٕ٘: , الدكتور. نياد الموسىالعربيّ نظرية النحو  (ٔ)
 . ٜٛ٘ – ٜٚ٘/  ٕالمقاصد الشافية:  (ٕ)
 . ٖٓٔالعدوؿ التركيبي في النحو العربّي:  (ٖ)
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 القرينة انتفاء مع العالمة انتفت فإذا ؛إال بدليؿ تأخير وال تقديـ فال ,بمفيومة لدى المخاطَ 
 , مركزه واحد كؿ فيمـز عنيا, بدياًل  بو والمفعوؿ الفاعؿ بيف األصميّ  بالترتيب االلتزاـ كاف

 الكممة موقع بتحديد المعنى عف المبس رفع عمى تساعد فيي الجممة في ميـّ  أثر فممرتبة
 بدؿ فإف مخصوص, وترتيب مخصوص بوضع المعنى عمى تدؿّ  إنما العبارة إذ)) فييا
 .(ٔ)((الداللة تمؾ زالت والترتيب الوضع ذلؾ
لمبس الممكف حصولو مف مقاصده عمى إزالة ا (ٕ)وقد رّكز الشاطبّي في مواضع كثيرة    

و مانٌع مف إقامة التواصؿ بيف المتحادثيف والمتحاوريف, فيصير ؛ ألنّ في ذىف المخاطب
الشروط الواجب توافرىا في الفعؿ  في مف قولو حينئٍذ الكالـ لغًوا ال طائؿ منو, نممح ىذا
مف مف األوصاؼ أال يكوف الفعؿ مبني ا االثّ : ))الُمصاغ منو فعؿ التعجب ؛ إذ قاؿ

مم ا كاف  لممفعوؿ, وذلؾ في قولو )وغير سالؾ سبيؿ فعال( يعني أنو ال يبنى فعؿ التعجب
ـَ(: عمى طريقة )ُفِعؿ( مبني ا مو, وفي )ضرب(: ما ما أعم لممفعوؿ. فإّنؾ تقوؿ في )َعِم

ُعِمـ(: ما أعممو, وكذلؾ سائر الباب. أضربو. وال تقوؿ في )ُضرب(: ما أضربو, وال في )
: ؾ تقوؿ فيولتعميؿ ذلؾ وجياف, أحدىما المبس الواقع بيف فعؿ الفاعؿ وفعؿ المفعوؿ, فإنّ 

قع فرٌؽ بيف َضَرَب زيٌد(: ما أضرب زيًدا, وفي )ُضِرَب زيٌد(: ما أضرب زيًدا كذلؾ, فال ي)
 .(ٖ)التعجب مف الفاعؿ والتعجب مف المفعوؿ((

المبس المتوقع حصولو عند  ورة االشتقاقّية, ىوالصّ  ىذه إّف السبب األبرز في منع  
, فيو غير ُمبّيف لدى المخاطب أكاف فاعاًل أـ مفعواًل, متعجب منوال معرفةفي  المخاطب

 ولمخروج مف ىذا اإلشكاؿ ُعِمد إلى منع الّصورة االشتقاقّية. 
 

                                                           
ىػ(, تحقيؽ: محمد الحبيب ابف الخوجة: ٗٛٙمنياج البمغاء وسراج األدباء, حاـز القرطاجنّي )ت (ٔ)

ٜٔٚ. 
, ٕٕٔ/ ٘, وٕٚٗ, ٗٙٗ, ٜٖٛ, ٜٖٚ, ٕٕٚ/ ٗ, وٕٖٓ, ٚٗ٘/ ٔينظر: المقاصد الشافية:  (ٕ)
 .ٜٙ٘, ٗٙ٘, ٖٖ٘, ٕٚ٘, ٕٔ٘, ٛٔ٘, ٕٛٔ, ٚٚٔ, ٕٚٔ/ ٚو
 .ٗٙٗ/ ٗ: نفسو (ٖ)
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     : أساس تشكُّل الخطاب اإلفادة -ٗ 
دة في المنيج التداولّي عمى أنيا ما يجنيو المخاطب مف فائدة تواصمّية ُينظر إلى اإلفا     

ـ فأساس وضع النظاـ المغوّي اإلفادة؛ أّي: تبميغ مقاصد المتكمّ  ـ,مف خطاب المتكمّ 
. (ٔ)مواضع اإلفادة أينما كانت واىذه المسألة فبّرز لممخاطب, وقد التفت النحاة العرب إلى 

: , بدًءا مف تحميمو لقوؿ ابف مالؾاتخذت مسألة )اإلفادة( مكانًة محوري ة في شرح الشاطبي  و 
المفيد: ف طرؽ اإلفادة عند النحاة, قاؿ: )), فقد حّدَد المفيد وبي  تقـ(())كالمنا لفظ مفيٌد كاس
, وأم ا عمى التفصيؿ ريؼ ُجمميّ امع معنى لـ يكف عنده, وىذا التعما يحصؿ عند السّ 

منو عند : أن يا صالحي ة المفظ ألف يحصؿ أحدىمامنحوييف في تفسير اإلفادة طريقاف: فم
: السماء فوقنا كاف فيو مسند ومسند إليو. فقولؾ وذلؾ إذا, امع معنى لـ يكف عندهالسّ 

ف لـ ُيفد اآلف وتكّمـ إنساف وما أشبو ذلؾ كالـ عند أصحاب ىذا الطريؽ, ألفّ   مثؿ ىذا وا 
يا كوف المفظ بعد فيمو محّصاًل عند : أنّ صالٌح ألف يفيَد في بعض المواضع... والثاني

نّ  همعنى لـ يكف عندالسامع  ما اعتبروا حصوؿ فأصحاب ىذا الطريؽ لـ يعتبروا اإلسناد, وا 
ف حصؿ فيو ا إلسناد إذ الفائدة فقولنا: السماء فوقنا, وتكم ـ إنساٌف, عندىـ ليس بكالـ وا 

 .(ٕ)ليس بمحص ؿ اآلف لشيء((
 نبينيا عمى النحو اآلتي: كثيًرا مف األبعاد التداولّية, استرفد الشاطبّي في ىذا النّص     

بإضافة معمومة جديدة إلى  المخاطبلمفائدة التي تتحصؿ عند  : المفيـو اإلجماليّ أّواًل  
 لـ تكف حاضرة قبؿ التخاطب.  ,سجمو الذىنيّ 

تتعمؽ بحضور المسند والمسند إليو في  فائدةٌ يـ اإلفادة عمى قسميف, األّوؿ: تقس ثانًيا:
زمف ما ات القوؿ, فعممّية اإلسناد ضامنة بحدوث الفائدة في النظر عف سياق بغّض  ,القوؿ

العالقة كوف بسياقات القوؿ, وعمى ىذا القوؿ ت خر: تعّمؽ الفائدةُيقاؿ فيو ىذا القوؿ. واآل
ـّ بي مفيد,لوسـ القوؿ بال اإلسنادّية غير كافية ا المعنى, فقولنا: فاز العٌب, كالـ إال إذا ت

ـّ بيما المعنى,  ف كاف ُمسنًدا ومسنًدا إليو, إال إذا ت أتممنا القوؿ بإحدى و غير مفيد وا 
                                                           

 .ٙٛٔ, والتداولية عند العمماء العرب: ٚٛنظرية الّنحو العربي: ينظر:  (ٔ)
 . ٖٖ- ٕٖ/  ٔالمقاصد الشافية :  (ٕ)



ة املخاطب في الخطاب النحويََّّ:  2/ م  3ف  ةالشافي املقاصد ُ في التداولّية ألابعادُ   محوريَّ

 

111 
 

ا لتعّرؼ الكالـ عند جممة مف وصار ىذا رائًزا تداولي   المكمالت, نحو فاز العٌب مف فريقنا.
 النحاة, منيـ الشاطبّي.

االتصاؿ الشفوّي المباشر  ف  الشاطبّي ألمح إلى جانبأ ,وثالث المسائؿ الممحوظة     
ف بكالـ ليس عندىـ, إنسافٌ  وتكم ـ, فوقنا السماء: فقولناؿ: ))قا  إذ ؛اإلسناد فيو حصؿ وا 

ؿ ليس     ؛ فاآلف قرينة دالة عمى وقت التخاطب.((لشيء اآلف بمحص 
الذي يرى  الرمانيّ : اإلسناد, وىو مذىب ديف لعمؿ اإلفادة؛ األّوؿبّي محد  ذكر الشاطو     

والذي ال يصحُّ بو ما  ,مف الكالـ جممة مف موضوع ومحموؿ الذي يصحُّ بو فائدةأّف ))
   فجعؿ الرمانّي اإلسناد أساس الفائدة.  .(ٔ)((عدا ذلؾ

ة ة لعمميّ وىو ركيزة أساسيّ  ,المخاطب: عمـ خر الذي ذكره الشاطبّي ىوحدد اآلأّما الم    
 .التخاطب

 لـ التي, الخطاب مراحؿ في انتباىو يركز المخاطب أف   التداولييف أنظار في وقرّ    
 ليكتشؼ ؛األياـ قادـ في تتكرر ال وقد, الكالـ زمف عميو تمرّ  التي, سابًقا يتعر فيا

, وفي ىذا إشارة إلى (ٕ)وناجحة مفيدة التخاطب عممية تجعؿ التي الجديدة المعمومات
التي ىي: المعمومة األكثر أىمية, أو األكثر بروًزا في الجممة, وىي عمى أنواع )البؤرة(, 
مؿ لممعمومة التي يجيميا البؤرة المسندة إلى المكوف الحابؤرة الجديد(, وىي ))منيا )

   .(ٖ)المخاطب((
سبيربر بالتأثيرات السياقية عند ) وتمتقي عممية تسييؽ الفائدة التي أشار إلييا الشاطبي       

فحضور ىذه  ا في تحديد اإلفادة؛وولسف(؛ إذ قررا أّف التأثير السياقّي يمارس فعاًل محوري  
 .(ٗ)ةالتأثيرات أساسّي لتحقؽ الفائدة وترتبط زيادة الفائدة مف القوؿ بزيادة التأثيرات السياقيّ 

                                                           
 . ٖٛٔ: (,دكتوراه) يوسؼ إبراىيـ محمد: تحقيؽ, الرمانيّ  عيسى بف عمي, سيبويو كتاب شرح (ٔ)
. عفاؼ موقو, ضمف كتاب إطالالت كتورةدالينظر: اإلفادة, داف سبيربر وديدري ولسف, ترجمة:  (ٕ)

 . ٛٛ٘ة : عمى النظريات المسانية والتداوليّ 
 .ٜٛٔالداللة والنحو, صالح الديف صالح حسنيف:  (ٖ)
 .ٜٛ٘: ينظر: اإلفادة (ٗ)
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 وُتصّنؼ التأثيرات السياقّية عمى ثالثة أصناؼ, ىي:
 االستمزاـ المستخرج مف الممفوظ ومف سياقو في الوقت نفسو.زيادة المعمومة,  -ٔ
 .ضية محفوظة في ذاكرة المخاَطبإسقاط المعمومة, حينما تتناقض مع ق -ٕ
 .(ٔ)المخاطبة في ذاكرة تعزيز المعمومة القارّ  -ٖ
مف جزأي الجممة )المسند والمسند إليو(  إّنما تتأتى والفائدة المتحّصمة عند المخاطب      

أ وحده نظير العمـ خر, قاؿ: إف  العمـ بالمبتدمف دوف اآل مجتمعيف وال تتحّصؿ مف أحدىما
ال لـ يِصح اإلفياـ, فإًذاامع قبَؿ اإلو معمـو لمسّ أنّ  وال شؾّ بالخبر وحده ))  واحدٍ  كؿّ  خبار وا 

نّ مف المبتدأ والخبر معمـو مف جية جيوؿ النسبة والحكـ بأف صاحب ىذا االسـ ما الم, وا 
ىو صاحب ىذا اآلخر, وىذه النسبة المجيولة ال يستقؿ بإعطائيا الخبر وحده دوف المبتدأ 

 .(ٕ)((وال المبتدأ دوف الخبر, بؿ ىما جميًعا
ْف حوى فائدة مفردة      ىذا القوؿ يكشؼ أف  أحد أجزاء الجممة ال يكتنز الفائدة منفرًدا, وا 

تأسس فتحصؿ عممية اإلسناد بينيما, و , بد  مف إتماـ الفائدة بالجزء اآلخرفي ذاتو, بؿ ال
دة عالقة نحوّية داللية مجر لسيبويو؛ إذ رأى أّف اإلسناد )) مفيـو اإلسناد مف النظر النحويّ 

يا ـ في المستوى المجرد, وىي عالقة ينتفي المعنى دونيا ألنّ تمثؿ العمؿ اإلعرابّي لممتكمّ 
ىي المعنى... واإلسناد ىو البنية النحوّية األولى لممعنى النحوّي األّوؿ الذي يختزؿ سائر 

 .(ٖ)ويتكيف بيا أبينة قولّية داللّية((المعانّي 
مبتدأ الذي يفيمو المخاطب مف الكالـ, وتتعدى دائرة الىي المعنى إف  فائدة اإلسناد     

اإلسناد يشمؿ الخبر وغيره مف  ألف  أعـّ مف الخبر, )) فيو والخبر لتشمؿ الكالـ كمو؛
وىو أحد أسس  ,(ٗ)((امسند وليس كؿ مسند خبرً خبر  األمر والنيي واالستفياـ. فكؿُّ 

                                                           
 .ٜٚالمعنى مف النحو إلى التداولّية قراءة في شروح التمخيص, صابر حباشة: ينظر: مغامرة  (ٔ)
 . ٜٖ/ ٕ, وينظر: ٕٕٙ/  ٔالمقاصد الشافية :  (ٕ)
 .ٗ٘: العربيةاإلنشاء في  (ٖ)
 .ٕٚ/ ٔ شرح المفصؿ: (ٗ)
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لتوقؼ تماـ الفائدة عميو, ولحاجة المخاطب ؛ ة في بعدىا التداوليّ ة التواصميّ اكتماؿ العمميّ 
 . حاؿ كونو منتظًرا العمـ بما تتوقؼ عميو الفائدة

 أو النسبة وىذه, الحكـ أو بالنسبة المخاطب يعمـ حينما تتحّصؿ الفائدة وبعد, إفّ      
 عمـ الفائدة أساس أفّ  عمى دليؿ وىذا, لغوّية عبر عقمّية ذىنّية صيرورة ىي الحكـ

  . تحصيميا في ثافٍ  فيو اإلسناد أّما, المخاطب
الثاني: اعتبار اإلفادة )) الشاطبّي اإلفادة المقد ـ ذكرىا عمى قسميف, قاؿ: وقد قس ـ    

ة: كما إذا ة, فالعرضيّ ة والعقميّ فتخرج بذلؾ اإلفادة العرضيّ  -أي المتواضع عمييا -الوضعية
فادىا لو غالًما, فيذه فائدة أ يد أفّ ز قمت: جاءني غالـ زيد, فيفيـ مف إضافة الغالـ إلى 

نّ  لـ يوضع ألفّ  ة, إذىذا الكالـ, لكنيا إفادة غير وضعيّ  ما وضع يدؿ عمييا وال يفيدىا, وا 
ة, فمـ يكف كالًما لزيٍد غالًما عرضي ة ال وضعيّ  لإلخبار عف غالـ زيد بالمجيء, فإفادتو أفّ 

ء الحائط, أّف في ذلؾ الموضع إنساًنا حًيا, ار ـ مف و قمي ة كإفادة كالـ المتكمّ مف جيتيا, والع
نّ ة ال يتكمّ ىذه اإلفادة عقميّ  فإفّ  و في اإلفادة التي وضع المفظ ما كالمـ فييا النحوّي, وا 
 .(ٔ)((ليا
 جيء. األولى: وضعي ة, وىي العمـ بمزيدٍ  ىناؾ فائدتاف متحصمتاف مف قولنا: جاء غالـُ   

ما وتحديد ىذه المقتضيات إنّ  .الزيد غالمً  العمـ بأفّ  , وىيغالـ زيٍد, واألخرى: عرضي ة
, فاألولى ىي الفائدة المركزّية التي يصبح بيا الكالـ مفيًدا تعود إلى المخاطب وأحوالو

فائدة يحسف السكوت عمييا, أّما الوضعّية فيي فائدة ثانوّية ُتستنتج عقاًل عمى ىامش 
    لممخاطب. القوؿ, وقد تختمؼ بحسب المستويات الثقافّية

الـ عند كضرورة إلنتاج الو يجعميا نرى أنّ  ظر في معنى الفائدة عند الشاطبيّ ومف النّ      
ال فائدة فيو ال تكم ـ وما غو أو ال فائدة مرجوة منو, قاؿ: ))ـ ما ىو لالعرب فالعرب ال تتكمّ 

 .(ٕ)بو العرب((

                                                           
 . ٖٛ/  ٔالمقاصد الشافية :  (ٔ)
 . ٚ/  ٖ: نفسو (ٕ)



ة املخاطب في الخطاب النحويََّّ:  2/ م  3ف  ةالشافي املقاصد ُ في التداولّية ألابعادُ   محوريَّ

 

117 
 

تتحص ؿ بما ىو معروؼ ومعمـو مف رموز  م ا حصوؿ الفائدة عند المخاطب فييأ     
ـَ الشاطبّي  ىذا بقولو: الخطاب, وال تتول د مف الكالـ المنكور عند المخاطب, وقد رق

ُؿ في الغالب بالمعرفة ال بالنكرة مف حيث كاف اإلخبار عف الشيء ثانًيا حصالفائدة إّنما ت))
ئدة. فإف قمت: تكّمـ إنساٌف, لـ : تكّمـ زيٌد, حصمت بو فاقمتعف معرفة ذلؾ الشيء. فإذا 

يفد شيًئا, إذ ال يخمو الوجود مف إنساٍف يتكّمـ, فقد كاف ىذا المعنى حاصاًل قبؿ الكالـ بو, 
 . (ٔ)ب فائدة((: زيٌد قائـ, حصمت لممخاطَ فمـ يفد اإلخبار بذلؾ فائدة زائدة, وكذلؾ إذا قمت 

ما بو امتياز )) ياالتي ُتحَدد بأنّ في خطاب الشاطبّي ىذا إشارة إلى ظاىرة التعييف,    
ىذه الظاىرة القوؿ ُبعًدا تداولي ا بإضافة  بُ , ُتكسِ (ٕ)لشيء عف غيره بحيث ال يشاركو أحد((ا

 ,(بالمعرفة الغالب في ؿُ حصت إّنما الفائدة), فقولو: إلى المخاَطبمعمومة محددة ومعّينة 
 فّ , في حيف أمعمـو لدى المخاطب عينة, فزيد معيفنة, والنكرة غير مكوف المعرفة ُمعيّ 

شيًئا, فأساس التحاور بيف المتخاطبيف  إلخبار عنو ال يفيد المخاَطبا, و فغير معيّ  اإنسانً 
 ىو حصوؿ الفائدة, فوجب مف ىذا أف يكوف المبتدأ معرفة.

قاؿ  واشتراطيـ لالبتداء بالمعرفة ليس حتمي ا, بؿ يجوز االبتداء بالّنكرة بشرط اإلفادة,   
الشاطبّي: ))االبتداء بالنكرة ليس مقتصًرا بو عمى مواضع مف الكالـ دوف ُأخر, وال 

ّنما المعتبر في ذلؾ حصوؿ الفائدة((  .(ٖ)مقصورة بشروط تتعّدد, وا 
لنكرة ىو حصوؿ الفائدة عند ده الشاطبّي في جواز االبتداء باإّف الشرط الوحيد الذي أيّ      

ألجمو امتنع االبتداء بيا عند النحوييف المتقدميف ُكم يـ, , قاؿ: ))السبب الذي المخاَطب
 .(ٗ)ومف اعُتِبر كالميـ مف المتأخريف, إّنما ىو عدـ الفائدة في اإلخبار عنيا((

                                                           
 . ٕٔٗ/  ٔ :المقاصد الشافية (ٔ)
 .ٕٙىػ( : ٙٔٛالتعريفات, الشريؼ الجرجانّي )ت (ٕ)
 .ٖٚ/ ٕالمقاصد الشافية:  (ٖ)
 .ٖٚ/ ٕ: نفسو (ٗ)
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وقد حصر ابف مالؾ مواضع جواز االبتداء بالنكرة بستة مواضع, ناقشيا الشاطبّي      
األمثمة ومناقشاتيا نورده عمى النحو  مبّيًنا جية الفائدة في ىذا التركيب, وبياف ىذه

 :(ٔ)اآلتي
ّنما -ٔ حصمت الفائدة في مثؿ ىذا التركيب؛ ألّف تقديـ الظرؼ  عند زيٍد نِمرٌة, وا 

والمجرور نصٌّ في أّنو خبر, أّما إذا قمت: َنِمرٌة عند زيٍد, فإّف الظرؼ يحتمؿ أف 
 الخبر, فُقِدـ لرفع ىذا االحتماؿ.  المخاطبيكوف صفة لمنكرة, فينتظر 

ىؿ فًتى فيكـ؟ ووجو حصوؿ الفائدة في مثؿ ىذا التركيب أف االستفياـ سؤاؿ  -ٕ
عميو إال إبيامو,  ال يقتضي فيما دخؿيو عف غير معي ف لُيعي ف في الجواب, ف

 , فحصمت بيذا الفائدة.أداة العمـو الحاصرة فأشبو
 ثؿ ىذا المثاؿ مشابو لممثاؿ السابؽ.ما خؿٌّ لنا, وتوجيو الفائدة في م -ٖ
ووجو الفائدة أف النكرة إذا وصفت أفادىا الوصؼ بعض رجٌؿ مف الكراـ عندنا,  -ٗ

 التخصيص فتقُرُب بذلؾ مف المعرفة, فتحصؿ الفائدة.
رغبة في الخير خير, ووجو اإلفادة في مثؿ ىذا المثاؿ أّف النكرة قد حصؿ ليا  -٘

 ليا بالّصفة. بالمعموؿ بعض االختصاص, كما حصؿ
عمُؿ برٍّ يزيُف, وجية اإلضافة أف النكرة أضيفت, فتحّصؿ ما في اإلضافة مف  -ٙ

 االختصاص الُمقر ب مف المعرفة.
نمحظ أف األمثمة كافة يدور توجيو الفائدة فييا إلى ما يقرب النكرة إلى المعرفة فتصبح    

 .مع ما تقّرر سابًقا؛ التفاؽ ىذا القوؿ معمومة عند المخاطب؛ لذا جاز االبتداء
بعد ىذه المناقشة الطويمة لقضية االبتداء بالنكرة, انتيى الشاطبّي إلى ما قرره في     

خاتمة المطمب ىذا وىو قولو: ))وبالجممة ما يفيد وما ال يفيد إّنما يرجع الحكـ فييما إلى 
لشخص األغراض والمقاصد الخاّصة بشخٍص شخٍص وحاٍؿ حاٍؿ. وقد يكوف ما ىو مفيد 

                                                           
 .ٗٗ -ٜٖ/ ٕ: المقاصد الشافيةينظر:  (ٔ)
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ما غير مفيد آلخر, وحصر ما يختمؼ بحسب األشخاص واألحواؿ والمقاصد صعٌب 
 .(ٔ)عسير((
ا حصر مقاصد المتكمميف, وأحواؿ خطابو ىذا إلى الدارسيف, عاد   يوجو الشاطبيّ      

ليسوا عمى  -بطبيعة الحاؿ -مف الصعاب التي تحيط بالدرس النحوّي؛ ألّنيـالمتخاطبيف 
فوسـ الكالـ بالفائدة يتحدد بأحواؿ  ؛المستوى األدبّي, أو اإلدراؾ الحواريّ حالٍة واحدة مف 

ة كيما نكتشؼ الكالـ المفيد ال ُبّد أف نتعّرؼ السياقات الحافّ , و المتخاطبيف, ونوع الخطاب
ضرورّية ُمالزمة لمفائدة, يًضا إلى صفة وفي كالمو إشارة أ, فيو, والمساعدة في إنتاجو

المفيد؛ أي: المحقؽ لمبدأ  في إقامة التواصؿ المغويّ  عنصًرا ىام ا تي ُتعدّ وىي )التعييف(, ال
  .(ٕ)فو شرًطا ضرورًيا لعممية التواصؿاإلفادة بوص

 -إف لـ تفد – اإلخبار بالمعرفة وعد  اإلخبار بالنكرةىذا ما دعا سيبويو أف يشترط     
 عندؾ مثَمو عنده معروؼ ىو بما ابتدأتَ  فقد زيدٌ  كاف: قمت إذامدعاة لجمب المبس, قاؿ: ))

 فإن ما حميًما كاف قمتَ  فإذا. عممتَ  ما مثؿَ  أعممَتو فقد حميًما: قمت فإذا. الخبر ينتظر فإن ما
فْ  الفعؿ في بو مبدوء فيو الصفة, صاحب تعر فو أف ينِتُظر ًرا كاف وا   فإف. المفظ في مؤخ 
 المنكور, عف المخاَطبَ  ُتخِبرَ  أف يستقيـ وال بنكرٍة, بدْأتَ  فقد رجؿٌ  أو حميـٌ  كاف: قمتَ 

 .(ٖ)((لْبسِ  بابَ  َيْقَربوا أف فكرىوا المعرفة, في منزلَتؾ المخاَطبُ  بو َيْنِزؿُ  بالذي ىذا وليس
إّف البحث في مقاربة المقاصد لقضّية اإلفادة في الكالـ تشعبت كثيًرا لتدرؾ مسالؾ    

القدماء, وكثيًرا مّما تطرؽ إليو المحدثوف؛ ألّنيا تنطمؽ مف االستعماؿ المغوّي ونجاعتو في 
الخطاب؟ وتبحث في اآلليات التي تجعؿ قوؿ المتكّمـ مفيًدا لممخاطب, بإضافة معمومات 

 اثبات معمومات راسخة في ذىف المخاطب.    جديدة, أو
  
 

                                                           
 .ٔ٘/ ٕالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٜٛٔينظر: التداولية عند العمماء العرب:  (ٕ)
 . ٛٗ/ ٔالكتاب:  (ٖ)
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ُ

ُاملبحث الثالث

ُ
 
ة في الخطاب الن ُالسياقات التداولي  ُحوي 

 
 
   األطر التحديدّية لصورة السياق المدروس: - 1

( MaX Blackيشغؿ السياؽ مساحة واسعة مف التداولّية, مّما جعؿ )ماكس بميؾ    
سياقّية تنتمي , وعدَّ )براوف( و)يوؿ( أّف أّي مقاربة تتضمف اعتبارات (ٔ)ػ)السياقّية(يسمييا 

, وقّرر )أوستف( أفَّ دراسة المعنى البدَّ أْف تبتعد عف التراكيب (ٕ)بالضرورة إلى التداولّية
الجوفاء, أي: بمعزؿ عف سياقيا, نحو: الجميد أبيض؛ ألّف المغة ُتستعمؿ داخؿ سياؽ 

التي ُينظر منيا  ؽ عند ُنظَّار التداولّية الزاوية, وُجِعَؿ السيا(ٖ)الكالـ ألداء وظائفيا بنجاح
 :(ٗ)لشكؿ المغوّي, ومنيا صيغت مبادئ عامة لمتداولّية, ىيإلى ا
 ُتعّد الكممات الوحدات األساسّية لمتداولّية. -ٔ
 ترتبط الكممات بعالقات صحيحة مف الوجية النحوّية. -ٕ
 ال يتعيف معنى الكممة أو الكالـ إال في سياؽ معيف.   -ٖ

التداولّية تستمّد وجودىا مف المستوى التركيبّي, والسياؽ ىو كشفت ىذه المبادئ أف وقد    
( بيف تعريفيف أساسّييف لمفيـو السياؽ يؤثراف في إنجاز Bach ويميز )باخ . محورىا

 :(٘)الخطاب العادّي, ىما

                                                           
 .ٔٔينظر: المقاربة التداولّية:  (ٔ)
 . ٕٖينظر: تحميؿ الخطاب:  (ٕ)
 .ٜٛٔ: عياد الغني عبد محمود. الدكتور: ترجمة, ىدسف. الدكتور, ينظر: عمـ المغة االجتماعيّ  (ٖ)
, مناؿ النجار, ينظر: مفيـو البراغماتية ونظرية المقاـ في المقوالت المعرفّية ولدى عمماء العربّية (ٗ)

 .ٕٚ: ضمف كتاب : التداوليات عمـ استعماؿ المغة
ينظر: اإلشاريات مقاربة تداولّية, يوسؼ السيساوي, ضمف كتاب التداوليات عمـ استعماؿ المغة:  (٘)

ٕٗٗ-ٖٗٗ. 
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 مجموعة المقاييس التي تحدد أو ال تحدد القيمة الداللّية لمعبارات. -ٔ
المتبادلة والمتميزة, ومجموع االفتراضات المشتركة مجموع الخصائص االعتقادية  -ٕ

 بيف المتشاركيف في مرحمة التخاطب.
في حيف ميَّز الدكتور. محمد العبد بيف ثالثة مصطمحات ىي )الموقؼ, والسياؽ,    

والسياؽ الموقفّي( فقاؿ: ))نقترح أف ُيبنى الموقؼ عمى كّؿ العوامؿ االجتماعّية والثقافّية 
السموكّية الحركّية التي تصاحب الحدث االتصالّي بيف المشاركيف فيو, والفيزيقّية و 

والعالقات بينيـ, ومكاف االتصاؿ وزمانو ومدتو, والمسافة الفاصمة بيف المتكّمـ والمستمع 
بالسياؽ المغوّي, ... بما فيو مف عالقات نحوية  -نرى -ونحوىا. أّما الّسياؽ فيختّص فيما 

ا السياؽ الموقفّي فنقترح أف نجعمو مبنيِّا عمى أثر العوامؿ المحددة معجمية وداللّية ... أم
 . (ٔ)لمموقؼ في استخداـ تنوع لغوّي بعينو دوف اآلخر((

وال نؤيد ىذا التقسيـ؛ ألّنو تقسيـ ال طائؿ منو؛ بؿ ىو مدعاة إلثارة الخمط والمبس عند    
؛ األّوؿ: المقاـ )الزماف والمكاف الباحثيف, فيكفينا أف نعرؼ أّف الّسياؽ يقسـ عمى نوعيف

 والظروؼ المحيطة بيما(, واآلخر: المقاؿ )العالقات المغوّية بيف ألفاظ القوؿ(. 
أّف السياؽ ))إطار يتحّدد زماًنا ومكاًنا بمحظة  وقرَّ في ذىف الباحثيف التداولييف   

التخاطب. والعالقة بينو وبيف التخاطب عالقة جدلّية, إذ ُيحّدد أحدىما اآلخر ويتأثر بو. 
فالتمفظ ال يكوف إال في مقاـ ما, والمقاـ ال يتعيف إال بعممّية التمفظ بحدث خطاب يحدد 

 .(ٕ)لحظة زمانّية معينة ىي اآلف((
( أفَّ المغة ال تفيـ إال إذا كانت في Halliday )ىاليداي عمى ىذا رأى بناءً و    

نصوص, والنّصوص ال تفيـ إال إذا كانت في سياقاتيا االجتماعّية والثقافّية, فيو يرى أّف 
الّنّص والّسياؽ جانباف لعممّية واحدة, فيناؾ نّص, ونّص مصاحب لو ىو السياؽ وىو 

                                                           
 .ٚٛ- ٙٛالعبارة واالشارة:  (ٔ)
 .ٖ٘المشيرات المقامية في المغة العربية:  (ٕ)
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, أو التاريخ االجتماعّي ـ والمخاطبالثقافّية لكّؿ مف المتكمّ  يمّدنا بالخمفّية االجتماعّية
 .(ٔ)والثقافّي الكامف وراء الخطاب

كبير في عممية اإلفياـ بما يعرضو مف مصاحبات لمكالـ, أو تحديد  لمسياؽ أثرو      
مرجع المبيمات ودالالتيا, والكشؼ عف المعاني الكامنة في المفظة أو الجممة, أو بياف 
المعاني الضمنّية التي يحددىا المعنى المتعارؼ لمكممات المستعممة, ويوفر جممة مف 

ؿ الخطاب, وىي معطيات ال توفرىا الخصائص ))المعطيات والمعمومات الضرورّية لتأوي
النحوّية والمعجمّية لمصيغة المغوّية, ويفضي عدـ االعتداد بالسياؽ إلى تعطيؿ فيـ 

 .(ٕ)الخطاب((
 –ويتضح مف التحديدات السالفة أّننا نعني بالسياؽ )سياؽ المقاـ(, الذي يختّص      

يخّية المؤثرة في اختيار بنية المفظ أو بالمظاىر االجتماعّية والتار  -زيادة عمى ما تقّدـ
التركيب, أو المحّددة معناىما, تمؾ المظاىر التي قد تحوي سياقات سمعّية, أو بصرّية, أو 
حركّية, وىو أيًضا ))جممة الموقؼ المتحرِّؾ االجتماعّي الذي ُيعتبر المتكّمـ جزًءا منو, كما 

اتصاؿ بالّتكّمـ, وذلؾ أمٌر يتخطى مجرد  ُيعتبر الّسامع والكالـ نفسو, وغير ذلؾ مّما لو
التفكير في موقؼ نموذجي, ليشمؿ كؿ جوانب عممّية االتصاؿ مف اإلنساف والمجتمع 

 .(ٖ)والتاريخ والجغرافّية والغايات والمقاصد((
أي: نعتني بما بّرزه النحاة مف الجنبة االجتماعّية في القوؿ, تمؾ التي أسماىا   

( بػ)التواصؿ الودّي(, وىي: الحديث الذي تكوف Malinowskiٜٕٔٗ ي)مالينوفسك
وظيفتو األساسّية التعارؼ والتواصؿ, ويستعمؿ لتأسيس العالقات والروابط االجتماعّية أو 

 .(ٗ)تحسينيا, ىذه الجنبة التي تجعؿ الكالـ يعالج قضايا تداولّية بامتياز
 

                                                           
. محمود أحمد نحمة: كتوردالينظر: عمـ المغة النظامّي مدخؿ إلى النظرية المغوّية عند ىاليداي,  (ٔ)

ٜ٘. 
 .ٛٚٔ/  ٔ: ةأصوؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحوّية العربيّ  (ٕ)
 .229األصول:  (2)
 .ٛٛٔينظر: عمـ المغة االجتماعّي:  (ٗ)
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ت النحاة العرب والتداولييف, نعرج عمى كتاب وبعد ىذه التحديدات التي تعرفنا بيا مقاربا   
نوردىا  اقّية التي ظيرت لنا عمى َوفؽ قضيتيفلنتكشؼ آليات المعالجات السي ؛المقاصد

 عمى النحو اآلتي بيانو:
 أثر السياق في تشُكل التركيب: -2
األلفاظ يرسـ الشاطبّي قاعدة تداولّية في الخطاب النحوّي تخصُّ العمة في اختيار       

نّ  المدروسة في ألفية ابف مالؾ, وترؾِ  ما يعود ىذا جممة مف األلفاظ خارج دائرة البحث, وا 
إلى كثرة سياقات االستعماؿ التي توضع فييا تمؾ األلفاظ واختالؼ ىذه السياقات بحسب 

ف واثنتاف كابنيف وابنتيف اثنا) :في الكالـ عف قوؿ ابف مالؾ ظروؼ مستعممي المغة, قاؿ
, وغيُره متداوٌؿ في االستعماؿ بخالؼ األلفاظ ما لـ يذكر منو قميؿ في الكالـ)) :يجرياف(

يا كثيرُة الدوراف في االستعماؿ, فاقتصر عمى ذكر حكميا في النحو, األربعة التي ذكر, فإنّ 
 لشدة الحاجة إلييا, كما اقتصر في الجمع أيًضا عمى الُمحتاج إليو, الدائر عمى األلسنة

 .(ٔ)((يره ممَّا لو حكمودوف غ
نػتممس إشػارات الػى السػياؽ ف ؛تجممة مف السياقا توسعت دائرة االستعماؿ ىذه لتشمؿ     

والتحػػؽ مػػف افتعػػؿ مػػف قػػوليـ: )) لػػبعض األمثمػػة منيػػا قولػػو:  فػػي عػػرض الشػػاطبيّ  الػػدينيّ 
الجد بالكػافريف ممِحػؽ,  لحقُت فالًنا ولحقُت بو لحاًقا وألحقتو أيًضا, ومنو في القنوت عذابؾ

 .(ٕ)أي: الحؽ((
و إلى كشؼ الشاطبّي لممخاطب موضع استعماؿ القوؿ, وجية توجييو, فيو موجّ      

خروج الخبر لغرض  ـ, وقد استمـز السياؽ الدينيّ , وىو يكشؼ حاؿ المتكمّ وجؿّ  الباري عزّ 
المعطيات الخارجّية, أي أّف الّصمة وثيقة بيف األداء وبيف عدد مف ))الدعاء فال شؾ 

ة مكانة شبيية بمكانة , واتخذت القرينة الدينيّ (ٖ)((مؿ الخارجة عف دائرة المغة نفسياالعوا

                                                           
 .ٕٚٔ/ٔالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٜٜٔ/ٔ: نفسو (ٕ)
 . ٖٕٔ. محمد أحمد خضير: كتوردالالتركيب والداللة والسياؽ دراسة نظرية,  (ٖ)
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تجاوز الحدود الزمانّية  األلفاظ بتحديدىا لظروؼ إنجاز القوؿ, ومف سمات السياؽ الدينيّ 
 .د بزماف أو مكافوالقنوت ال تتحدّ  والمكانّية, فالصالة

ما ورد في الكالـ  الشاطبّي السياقات المؤثرة في خمؽ المفردة المغوّية, مف ىذالـ يغفؿ و   
اعمـ أّف )أؿ( قد تخرج عف أصميا فال تدؿُّ عمى تعريؼ, وىي إذ , قاؿ: ))عف زيادة )أؿ(

 ذاؾ قسماف: أحدىما: ما ال يفيد معنى آخر فيذه ُتسمى الزائدة.
كانت زيادتو الزمة ؿ ما , ومف القسـ األوّ (ٔ)ي: ما يفيد معنى آخر سوى التعريؼ((والثان

( اسـ فاعؿ وىو رجٌؿ كاف نحو )الالت(, )) وىو اسـ صنـ كاف بالطائؼ, وأصمو )اّلالتُّ
 يُمتُّ الّسويؽ لمحاّج إذا قدموا, وكانت العرب تعظـ ذلؾ الرجؿ إلطعامو الناس في كؿّ 

 .(ٕ)حارثة((بف قمعة, وقيؿ: ربيعة بف  يحو عمرو بف لُ موسـ, ويقاؿ: إنّ 
التي  )المقاـ العاـ( د معنى )أؿ( بالزيادة مف النظر في السياقات الخارجّيةقد تحدّ ف    

ى المراد, المعن اتضح عنده ضع القوؿ, فمما رجع الشاطبّي إلى تمؾ الظروؼأحاطت بو 
دات التي تسيـ في تحديد معاني ا, بعض العوامؿ أو المحدّ جزئيِّ  فالسياؽ المقامّي يوفر

ىي صنؼ متأصؿ في و األلفاظ المغوّية. والظروؼ المحيطة بالقوؿ, بوصفيا سياًقا, 
ألوضاع الحياة اليومّية, , أو ساتالمحددات االجتماعّية, فقد يكوف ىذا السياؽ إطاًرا لممؤسّ 

 إذ تؤطر ىذه المحددات خصائص الكالـ.
السياؽ في مثؿ ىذا النوع ُيسمى)القرينة الواقعّية(؛ أي:  أفّ . تماـ حساف: كتوردالر وقرّ     
أو التاريخ أو الجغرافيا أو العالقات السائدة بيف  اعتماد الفيـ إّما عمى العرؼ السائد))

 .(ٖ)الموقؼ الذي حدث فيو إنتاج النص(( عناصر
(؛ أي:  السـ مشتؽّ أّف ا ة كشفت لممخاطبدات االجتماعيّ ىذه المحدّ      مف الفعؿ )لتَّ
 .(ٗ)((اأَلْلَيةِ  وُدْىفِ  السَّْمفِ  نحو َغْيُره َأو َسِويؽٌ  ِبوِ  ُيَمتُّ  شْيءٍ  وُكؿُّ  المُّتَاِت, مف الِفْعؿُ : المَّتُّ ))

                                                           
 .ٚ٘٘/ ٔالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٛ٘٘/ ٔ: نفسو (ٕ)
 .ٚٚ. تماـ حساف: كتوردالمقاالت في المغة واألدب,  (ٖ)
 .ٗٚ/ ٘تاج العروس:  (ٗ)
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حذؼ  مف ىذا كالمو في ,مف أثر في رصؼ الكممات ما لممقاـ لـ يغفؿ الشاطبيّ و      
أثر  قد بّيف, فالحاؿ الُمصاحب إلطالؽ المفظ؛ اعتماًدا عمى سياؽ العامؿ في الحاؿ

ا الالـز الحذؼ فمو مواضع يقاس فييا لـ يعتف أمّ قاؿ: )) السياؽ في تشُكؿ بنية الكالـ,
ا, الناظـ بتعيينيا بؿ اكتفى باإلشارة خاّصة, فمثاؿ الجائز قولؾ لمراحؿ عنؾ: راشًدا ميديِّ 

مبروًرا مأجوًرا, أي: قدمت عمى ىذه الحاؿ, ت قرينة الحاؿ عمى ذلؾ. وقولؾ لمقادـ: دلَّ 
ولممحدِّث: صادًقا, أي: تقوؿ ذلؾ صادًقا, ولممشتكي: ُمحًقا أو مبطاًل, وما أشبو ذلؾ. 

 .(ٔ)ُحِذَؼ فيو العامؿ لقرينة حالّية((ا وىذا ممّ 
دلة التي ذكرىا ابف ؿ في األوقرينة الحاؿ دليٌؿ أساسٌي عمى الحذؼ, وىي الدليؿ األوّ    

بإضمار:  اأحدىا: وجود دليؿ حالي, كقولؾ لمف رفع سوًطا: زيدً ىشاـ, قاؿ: ))
 .  (ٕ)اضرب((

عمى إمكاف فيـ الرسالة بدالالت عناصر  -في مثؿ ىذا الخطاب –وقد يعتمد المتكّمـ    
غضاضة في تقبؿ   تذكر, وفي ىذه الحاؿ ال يجد المخاَطبالموقؼ المتنوعة التي ال

ة يعتمد الحذؼ ىنا عمى الحالة النفسيّ  و يفيمو, وقدألنّ  ؛بعض عناصرهفت ذالكالـ الذي حُ 
التي , فيو انعكاس لمحالة الشعورّية لممتخاطبيف, لممتخاطبيف التي تجعؿ الخطاب موجًزا

ي تقتطع أجزاء مف القوؿ ة, التـ الشعوريّ يخرج فييا الكالـ تمقائًيا وىو خاضٌع لحالة المتكمّ 
      .(ٖ)بالمخاطَ  لمتأثير فيحممو الحاجات التي تتتناسب و 

 ومف ىذا أيًضا قوؿ الشاطبّي في مواضع جواز كسر ىمزة إّف وفتحيا: ))أحدىا: أف تقع  
 بعد إذا التي لممفاجأة نحو: مررت بو فإذا إّنو عبد. يجوز في إّف الكسر, وىو األصؿ, ألفّ 
إذا المفاجأة مختّصة بالدخوؿ عمى الجممة االسمّية, فإذا وقعت بعدىا إّف فيي داخمة عمى 

إلى كسرىا, كأّنو قاؿ: فإذا ىو عبٌد. ويجوز الفتح ... كأنو قاؿ: فإذا أمره جممة, فيحتاج 

                                                           
 .ٕٔ٘/ ٖالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٔٙ٘مغني المبيب:  (ٕ)
 . ٛٚ-ٚٚينظر: أساليب الجممة اإلفصاحية في النحو العربّي:  (ٖ)
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, أّنو عبٌد؛ قاؿ سيبويو: ولو قمت: مررت فإذا أنّ  و عبد, تريد: مررت فإذا العبودّية والمـؤ
 .(ٔ)((أّنؾ قمت: مريت فإذا أمره العبودّية والمـؤك

ؽ مفاجأة فيو الكالـ؛ فإف كاف السيا اليمزة وفتحيا عمى السياؽ الذي قيؿاعتمد كسر     
عف كاف السياؽ ىو كشؼ الحاؿ وبياف حقيقتو, ابتعدت بيذا  ُكِسرت اليمزة, أّما إف

  المفاجأة فجاز فتح اليمزة.
 التي قد تحدث ,السياقات الواقعة فييا مف منظور ة يجب أف تدرسالتراكيب النحويّ و       
خرى ضمف عوامؿ ألى إمف كممة  ينقؿ مواقع التركيز المعنويّ  اسموبيِّ أ اا معنويِّ تأثيرً ))

مثؿ التقديـ  ,و المتمقيأة الكالـ ومشاعر المتحدث وعالقتو بالسامع مركزيّ  الموقؼ المغويّ 
نائيا لممجيوؿ لى بإو تحويؿ الكممة مف بنائيا لممعمـو أوالتأخير المباح في تركيب الجممة, 

استعماؿ المغة ووظائفيا  :غراض الكالـ, أيأمف  اتمثؿ جزءً ة سموبيّ وىذه التأثيرات األ
  .(ٕ)((الداللية لتكشؼ جانبًا ميمًا مف موقؼ المتحدث

جميِّا في كالـ الشاطبّي عمى حذؼ ناصب المفعوؿ بو, قاؿ:  وقد اتضح ىذا التأثير     
))إذا رأيت رجاًل متوجًيا وجية الحاّج وفي ىيئة الحاّج. فقمت: مكَة ورب الكعبة, فالتقدير: 
يريُد مكَة, وكذلؾ إذا رأي رجاًل ُيسدِّد سيًما نحو القرطاس, فقمت: القرطاَس واهلِل, أي 

ذا سمعت وقع ا لسيـ عمى القرطاس, فقمت: القرطاَس فالتقدير: أصاب يصيب القرطاس, وا 
ـّ كبروا فقمت: اليالؿ واهلل,  القرطاس, أو رأيت الناس ُيصوبوف النَّظر إلى اليالؿ ُث
فالتقدير: أبصروا أو رأوا اليالؿ, أو رأيت رجاًل يريد أف يوقع فعاًل مف ضرٍب أو إعطاء أو 

 .(ٖ)أو أعط زيًدا(( غيرىما, فقمت, زيًدا, فالتقدير اضرب زيًدا,
ناصر تحديد عفقد صارت الحاؿ الُمشاىدة التي يقع فييا الحدث الكالمّي عنصًرا مف    

ت الدراسات , وقد رّكز نات التركيب المفيدالداللة, زيادة عمى كونيا مسوًغا لحذؼ أحد مكوّ 
ما  المعنى, فكؿّ التداولّية عمى االتصاؿ الشفوّي وجًيا لوجو؛ لما لو مف أثر في اإلبانة عف 

                                                           
 .ٗٗٔ/ ٖ, ونّص سيبويو في الكتاب: ٜٕٖ/ ٗالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .ٙٚ-٘ٚالتطور الداللي بيف لغة القرآف ولغة الشعر الجاىمي, عودة خميؿ ابو عوده:  (ٕ)
 .ٕٙٔ/ ٖالمقاصد الشافية:  (ٖ)
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, وىذا يعمؿ عمى تحديد إمكانيات ما كاف مف الممكف أال نفسياُيقاؿ ُيسَمع في المحظة 
 ا قيؿ.يقاؿ ممّ 

, وىما ميزتاف مباشرتاف لعممية حضور الزماف والمكافبوىذا النوع مف السياؽ يتميز     
ا في عممية الفيـ والتأويؿ التمفظ, فتخضع ُكّؿ محادثة ليذيف الميزتيف؛ فتؤثراف تأثيًرا مباشرً 

يف: ُبعد إدراكّي وعرفانّي يعود إلى ه العمميات تتأسس عمى بعديف رئيسواإلنتاج, وىذ
يعود إلى  تداوليّ التصورات والمفاىيـ التي تكّوف الرصيد المعرفّي لممتكّمـ, وُبعد سياقّي 

  .(ٔ)المستمزمات السياقّية
 ىذا في ـوُيحقؽ االتصاؿ المباشر الذي أشار إليو الّشاطبّي ُمشاركة المخاطب المتكمّ     

 ـَ المتكمّ  المخاطبُ  يشارؾ أف يشترط تواصؿ أيّ  في المطموب التفاعؿ تحقيؽ القصد؛ ألفّ 
 الذي الخطابيّ  التفاعؿ ىيسمّ  ما يتحقؽ أف أي: المستمع؛ حاؿ عمى وىو القصدّية ىذه في
لىالكالـ في األصؿ ُيعد المعرفة التي نممكيا , بقوليما: ))(براوف ويوؿ)ىذا ذىب  , وا 

معرفتنا  كمستمعيف لمغة تتعمؽ بالتفاعؿ االجتماعّي بواسطة المغة ليست إال جزًءا مف
 .(ٕ)الثقافّية(( -االجتماعّية

حقيقة الكالـ ليست ىي الدخوؿ في عالقة بألفاظ معينة بقدر ما  يتبيف أفّ وبيذا ))     
ما ىو )العالقة ىي الدخوؿ في عالقة مع الغير, بمعنى أف الذي يحدد ماىية الكالـ إنّ 
مف غير أف ـ التخاطبّية(, وليس العالقة المفظّية وحدىا: فال كالـ بغير تخاطب, ومتكمّ 

التفاىـ بيف  قوؿ يخضع لمناسباتو, وال يتـّ ال فتركيب, (ٖ)تكوف لو وظيفة المخاطب((
 .المتخاطبيف إال إذا روعيت تمؾ المناسبات

وبناًء عمى ما تقّدـ تكوف الظروؼ السياقية أثرت تأثيًرا كبيًرا في خمؽ البنية التركيبية      
األلفاظ,  معاني ت في تعّرؼسيمأ خارج حدود المغة لمقوؿ بما حوتو مف دالالت ومؤشرات

 ويكشؼ المنواؿ التطور الذي مّرت بو, مّما ُيساعد في عممية اإلفياـ والتفييـ عاّمة.

                                                           
 .099محادثة, الدكتور. خليفة الميساوّي: ينظر: الوصائل في تحليل ال (0)
 .ٖٔٔ: لسانيات النّص  (ٕ)
 .ٕ٘ٔالمساف والميزاف:  (ٖ)
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جنس المتكّمـ ووظيفتو و ويتكّوف السياؽ المتقّدـ مف عناصر أىميا: الزماف, والمكاف,     
   في حاؿ الخطاب, ووظيفة المخاطب كذلؾ.

 
 أثر السياق في تحديد المعنى: -3

 :(ٔ)منيا ة بألفاظيا, التيالتراكيب المغوّية تبًعا ألسباب خاصّ د معاني تتعدّ 
 د معنى الصيغة.تعدّ  -ٔ
 د احتماالت العالقة النحوّية.تعدّ  -ٕ
 د احتماالت المعنى الوظيفي لمكممة .تعدّ  -ٖ
   د احتماالت الذكر والحذؼ.تعدّ  -ٗ

بو الفائدة المرادة مف  د بو حاجة لتحديد المعنى المقصود منو؛ لتتـّ ىذا التعدّ  ويظؿّ      
النمط التركيبّي )) أي: إفّ  ف خارج النمط التركيبّي؛الخطاب, وىذا الُمحدد غالًبا ما يكوف م

رينة السياؽ, وقرينة السياؽ قأصبح بحاجة إلى قرينة مف خارج الجممة ُتعرؼ غالًبا باسـ 
قد تعتمد عمى شيء مف ىذه القرائف النحوّية المفردة أو  ىذه ىي كبرى القرائف النحوّية ألنيا

 .(ٕ)عقؿ أو مف المقاـ المحيط بالجممة((تتجاوزىا إلى أمور داللّية مف ال
ًدا لمعنى شاخصًة بوصفيا ُمحدِّ  في المقاصد حضرت ىذه القرائف في الخطاب النحويّ     

ب استعماؿ المغة في محيط معيف, ا بما تكشفو مف جوانالتركيب؛ لتضفي عميو ُبعًدا تداوليِّ 
 :اآلتي بيانو ر تؤدي ىذه الوظيفة, منياوانتشرت في متف المقاصد نصوٌص ُكثُ 

ت اتخذت قرينة سياؽ الحاؿ مكانة تفسيرية لتبييف معاني عبارات ابف مالؾ, وكمما    
عامموه لـ ييـ عربوا مضارًعا(, أي فعاًل مضارًعا, يريد أنّ أقولو: )و )) العرب, مف ذلؾ قولو: 

عربوا عائد عمى العرب, وىو أعربوه كما أعربوا االسـ, وضمير أنوه بؿ فيب ومعاممة أخوي

                                                           
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ ٔينظر: البياف في روائع القرآف:  (ٔ)
 .ٗٙٔ /ٔ :نفسو (ٕ)
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ـ لمعرب ذكر, ولكف لّما كاف ىذا العمـ تقريًرا لكالميـ مف قبيؿ ما يفسره السياؽ, إذ لـ يتقدّ 
 .(ٔ)((يـ المقصودوف بالضميرعمى أنّ  تدؿّ  صار ذلؾ قرينة

 ,كشؼ سياؽ الحاؿ؛ أي: حاؿ تأليؼ األلفية وحاؿ الناظـ والمنظـو والشارح والشرح    
كشؼ أّف الضمير )الواو( يحيؿ عمى موضوع خارجّي وىو )العرب( وىذه القرينة استعمميا 

 .(ٕ)لشاطبّي في مواضَع كثيرة مف شرحوا
ث عنيـ ىـ جماعة مف إّف القرينة المفظّية )واو الجماعة( ىي دليؿ عمى أّف المتحدَّ     

العقالء, الذيف يعربوف الفعؿ المضارع, وبيذا استدؿ الشاطبّي عمى أّنيا تعود عمى العرب, 
ال عمى النحاة, وكذلؾ استدّؿ بقرينة حالية, ىي حاؿ الناظـ الذي نظـ أبياتو الشعرية 

.  وجمع فييا قواعد النحو العربّي, وحالو ىو )الشاطبّي( شارح المنظـو
حديد معنى الكالـ, مف تفي المقاصد ل د الراكزسياؽ الحاؿ ىو المحدّ وقد وجدنا أّف     

واحد منيما إذا ُجعؿ مبتدأ اآلخر  كؿّ  الخبر إذا كاف مساوًيا لممبتدأ, فإفّ  إفّ ذلؾ قولو: ))
إذا قمت: زيٌد أخوؾ, فيو لمف يعرؼ زيًدا خبره أعطى مف المعنى غير ما يعطيو العكس؛ ف

ا بأحد مف يعرفو بقمبو كأّف المخاطب قاؿ: مف زيد مف ىؤالء المعروفيف وطمب لو حكمً 
ذا قمت: أخوؾ زيٌد. فيو لمف يعرؼ أّف لو أًخا, وىو يطمب  عندي؟ فقيؿ لو: زيٌد أخوؾ, وا 

   .(ٖ)حكـ عميو بالتعييف مف بيف معارفو((ال
التي  في ذىف المخاطب,ـ تبًعا لممعمومات القاّرة بنية القوؿ في مثؿ ما تقدّ ؿ تتشكّ       

 حقو ما إلى أو, فيقدمو العرب عف جاء ما في التأخير حقوما  إلى فيعمد ـ,يعمميا المتكمّ 
إنَّما يقّدموف الذي ))ؿ سيبويو: اق النفس, في المعاني ترتيب إلظيار اطمبً  فيؤخره التقديـ

ف كانا جميعًا ُيِيّماِنيـ عبيانو أىـ ليـ وىـ ببيانو أ  .(ٗ)((وَيْعِنيانيـنى, وا 
      

                                                           
 .ٖٓٔ – ٕٓٔ/ ٔالمقاصد الشافية:  (ٔ)
, ٜٕٗ, ٕ٘ٚ, ٕٕٗ, ٘ٔٔ, ٜٙ, ٕٜ, ٜٔ, ٜٛ, ٕ٘, ٚٔ/ٕو  ,ٖٛٔ, ٙٙٔ/ ٔ: نفسو: ينظر (ٕ)

ٖٜٕ ,ٗٙٛ ,ٖ /ٕٗٓ ,ٖٖٗ ,ٗٓ ,ٕٗٗ ,ٕٕ٘ ,٘ٗٙ ,ٗ /٘ٓٔ ,٘ٚٔ ,ٙٔ٘. 
 .ٕٙ/ ٕ: نفسو (ٖ)
 .ٖٗ/ ٔالكتاب:  (ٗ)



 السياقات التداولّية في الخطاب النحوّيّ:  3/ م  3ف  الشافية ة في املقاصد ُالتداوليُ  ألابعادُ 

 

111 
 

حرية في صوغ  لعربّية, وىي إّف المتكمِّـ لوإلحدى أبرز مزايا اوتقرير الشاطبّي فيو ذكٌر   
وبناًء  ؼ المقاـ الذي ُينتج فيو الكالـ.الجممة, فيقدِّـ ما يعتني بو تبًعا لقصده, أو تبًعا لظرو 

كثيرة وال يتعيف واحد منيا إال  ًدا مف مقامو تصير محاممومجرّ )) عميو فالقوؿ الطبيعيّ 
د معانيو إلى أف تتعدّ  عاء بأف األصؿ في القوؿ الطبيعيّ االدّ  و يصحّ بتعيف المقاـ, حتى إنّ 

ذا كاف األمر كذلؾ, فقد وجب أف تكوف صوره الممكنة  أف يثبت بالدليؿ خالؼ ذلؾ؛ وا 
 .(ٔ)ال ينحصر تقويميا ضمف قيمة واحدة((دة وأف متعدّ 
 ,المعتقدات والشاطبّي إشارة إلى عالـ الذوات, الذي يضـّ وفي ما ذكره سيبويو      

تشكؿ اإلطار متخاطبيف, وُيسيـ ىذا العالـ في ))والمعارؼ المشتركة عند ال ,راتوالتصوّ 
يجاًبا, ولف نجد العاـّ  أي  -في الواقع -الذي توجد فيو التعابير المغوية, وتتأثر بيا سمًبا وا 

ف مدار القوؿ ودوراف المغة ا, ألا أو كميِّ ة والخطاب منفمًتا منيا جزئيِّ تعبير في المغ
 .(ٕ)عمييا((

ًدا لممعنى المراد عند الشاطبّي, يقوؿ في ىذا: اتخذت الحركة في بنية الكممة مائًزا محدّ و   
 ثنتا عشرة عمة... الرابعة: الفرؽ بيف معنى أداٍة نحو: يا َلزيدٍ اعمؿ نوع التحريؾ فا أمَّ ))
 .(ٖ)تغاث مف أجمو فرًقا بيف المعنييف((مرو ُفتحت مع المستغاث بو وكسرت مع المسعَ لِ 
 صناعة النحوّية والمقاـ التخاطبيّ بطو بيف التتبدى عناية الشاطبّي في ىذا الموضع بر     

ؿ العالقة واضحة بّينة بيف البنية والمعنى, أف ىذه ومّما جع الذي ُيقاؿ فيو ىذا الكالـ,
مت الحركة ىنا عجُ  .(, وىذه )الػياء( ال ُتحذؼ مف القوؿالنداء ياءال تدخؿ عمييا إال )الالـ 

اختيار واحدة مف  فرض عميو ىو الذي سياؽ الحاؿـ, و ة النفسّية لممتكمّ مائًزا يكشؼ الحال
 حركتيف, الفتحة إف كاف ىو المظمـو المنتَصر, والكسرة إف كاف ىو المنقذ المخمص.

ـ ر فيو المتكمّ ف يعبّ معيّ  وسياؽ الحاؿ واضح التبايف بيف االثنيف, فاألّوؿ يرتبط بسياؽ   
فيتطمب نداء زيد لالستغاثة, أما الحالة األخرى  ؛إزاء موقؼ صعب يمرُّ بوبعف مشاعره 

                                                           
 .٘ٗالمساف والميزاف:  (ٔ)
 .ٕٕٕ/ ٔ. بنعيسى عسو أزاييط: كتوردال, الخطاب المساني العربيّ  (ٕ)
 . ٖٕٔ- ٕٕٔ/ٔالمقاصد الشافية:  (ٖ)
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ـ عف مشاعر المتكمّ تغاثة ُمحتاج لممخمص, فيو تعبير ))الب االس)كسر الالـ(, فزيد ىو ط
 .(ٔ)ـ((يث يدرؾ السامع ما يقصده المتكمّ تجاه موقؼ صعب... بحوعواطفو 

لزيد( وما ورد عمى شاكمتو, تكشؼ الخمط الذي وقع يا التداولّية ليذا التركيب )المقاربة     
 ِجَية عمى اَشْيئً  َدَعْوت َفِإذا)) تحميؿ ىذا التركيب, قاؿ المبرد: فيو كثير مف النحاة في

ـ االستغاثة ـ َشْيء ِإَلى َدَعْوت َفِإف هلل ... َوَيا لمنَّاس َيا َتقوؿ َمْفُتوَحة َمَعو َفالالَّ  َمَعو َفالالَّ
 .(ٕ)((فالتقدير َيا قـو لمعجب َأْدُعوقـو َتَعاَلْوا ِإَلى اْلعجب  َيا َوَمْعَناهُ  لمعجب َيا َتقوؿ َمْكُسوَرة

أثر لمجانب  أيَّ  وأبعد النحاة فيو, التقدير اإلعرابّي الشكميّ وىو تحميؿ قائـ عمى أساس    
ىذه الوظيفة التي التفت إلييا المحدثوف  ,ـبالمتكمّ  اأساسً  المنعقد التعبيرّي لمغة االنفعاليّ 

 لمغة ثالَث وظائؼَ  إذ يرى أفّ  ؛وىا مف الوظائؼ األساسية لمغة منيـ )أندريو مارتيني(وعدّ 
ؿ: أف تكوف أداة أولماف( عمى جانبيف األوّ . وقصر )استيفف (ٖ)ىي التبميغ والتعبير والجماؿ

 لمتعبير عف الحقائؽ والقضايا الموضوعية التي تسعى إلى مجرد نقؿ األفكار وتوصيميا.
اآلخر: أف تعبر عف العواطؼ واالنفعاالت, وتكوف وسيمة إلثارة المشاعر والتأثير في 

  .(ٗ)السموؾ اإلنسانيّ 
 وقد كاف ىذا النسؽ مف التفكير النحوّي حاضًرا في كثير مف أبواب المدونات النحوّية    

بيا التزاًما صارًما دقيًقا كما لو كانت قانوًنا  يّ النحو  ىذه القضية والتزاـ الفكر))تقرير و 
ا, ال يحتمؿ الجدؿ, بداية لسمسمة مف المتاعب واالضطرابات في تفسير األساليب طبيعيِّ 

  .(٘)سبًبا في خمؽ أبواب نحوّية عويصة((المغوية والظواىر التركيبية في المغة العربية, و 
 معنى تحديد في أثره ًنامبيّ  الكالـ فيو قيؿ الذي الفضاء صورة بنقؿ الشاطبيّ  عنيَ و     

, مف ذلؾ قولو في الفصؿ بيف فعؿ التعجب ـالمتكمّ  عمى تغييرات مف يضفيو بما الكالـ
وقولو مستعمؿ يشعر بأنو في كالميـ غير قميؿ, بؿ ىو موجود نظًما : ))منووالمتعجب 

بف أبي طالب رضي اهلل عنو حيف مرَّ بعّمار فمسح التراب  ونثًرا. فأّما النثر فمنو قوؿ عميّ 

                                                           
 .ٕٚٔ: أساليب الجممة اإلفصاحية (ٔ)
 .ٕٗ٘/ ٗالمقتضب:  (ٕ)
 . ٗٔمبادئ في المسانيات العامة, مارتيني ترجمة: سعدي زبير: ينظر:  (ٖ)
 . ٔٔٔدور الكممة في المغة , أولماف, ترجمة: كماؿ بشر: ينظر:  (ٗ)
 .ٕٚدراسات في نظرية النحو العربّي وتطبيقاتيا, الدكتور. صاحب أبو جناح:  (٘)



 السياقات التداولّية في الخطاب النحوّيّ:  3/ م  3ف  الشافية ة في املقاصد ُالتداوليُ  ألابعادُ 

 

111 
 

( عف وجيو وقاؿ: أعِزْز عميَّ أبا اليقظاف أّني أراؾ صريًعا مجدَّاًل. ففصؿ بػ)عميّ 
  .(ٔ)والمنادى((

 بعّمار مرَّ  )حيف قيف, األّوؿ: السياؽ المقاميّ نصُّ الشاطبّي اإلشارة إلى سيا ضـّ     
؛ أي: المعمومات التي أحاطت بالقوؿ, والمناسبة التي تطمبت وجيو( عف التراب فمسح

ىذا القوؿ يشير إلى مكاف الحدث وىي األرض التي وقعت بيا حرب إنشاءه وتبميغو. 
عميو السالـ )مسح  الذي قاـ بو اإلماـ عميّ  السياؽ الحركيّ ويشير أيًضا إلى صفيف, 
تعبيرات الوجو وحركات أيادي المتكمميف,  إذ إفّ  وفي ىذا إشارة لقاعدة تواصمّية؛ ,التراب(

الذي  وفي ىذا إشارة إلى العالـ اليوميّ لمعممية التواصمّية,  ىي في ذاتيا لغة ومعاٍف تكميمّية
 ُينتج فيو القوؿ, وفيو إحالة عمى معارؼ خاّصة تنكشؼ عف طريؽ االستعماؿ المغوّي,

ا ي عماًل أساسيِّ اسية في األقواؿ, وتؤدّ المضاميف الرّ  بيا ُتستخمص وداللة السياؽ الحركيّ 
عضاء الجسد, , فممحركات اإلشارّية واألدائية التي يؤدييا أفي عممّية الكشؼ عف المعاني

 و المغويّ وقد نبَّ  .يّ ليا أثر كبير في بمورة المعنى الكمّ  اليد التي تمسح؛ إذ كافوىنا 
وسياؽ الحاؿ  ,عمى المقاـ لغويّ  تحميؿٍ  وجوب اعتماد كؿِّ  ( إلىFirth ثفير ) نجميزيّ اإل

ة وشخصيّ , المنطوؽ , وتشمؿ الكالـَ نة لمموقؼ الكالميّ عنده ىو جممة العناصر المكوِّ 
وجدت,  وشخصيات مف يشيد الكالـ المنطوؽ إفْ , وتكوينيما الثقافيّ  المخاطبـ و المتكمِّ 

 .(ٕ)ةة واالجتماعيَّ والموضوعات المتصمة بالكالـ, والعوامؿ الطبيعيَّ , واألشياءَ 
وؿ, وىنا نرى مقالذي يعكس الحالة النفسّية لممتكمـ المصاحبة ل ياؽ النفسيّ اآلخر: السّ      

لفقد عمار بف  ؛ـ()المتكمِّ  عميو السالـ عمى أمير المؤمنيف األلـ والحزف بادييف
ة معدولة عف ة ىذه دافًعا وراء اختيار بنيفسيّ , وقد صارت الحالة الن)المخاطب(ياسر

ـ وىو انعكاس لحالتو الشعورّية, ويجسد السياؽ النفسّي فالكالـ ُيمثؿ ذات المتكمّ  األصؿ,
 .ا ما يحدث تشكيمو بصورة أقواؿشعورّية أو موقًفا إنسانيِّ  حالة نفسّية

                                                           
 .ٔٓ٘ /ٗالمقاصد الشافية:  (ٔ)
 .٘ٛينظر: نظريَّة النحو العربّي:  (ٕ)
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حظ التقارب النفسّي لمظواىر المغوّية, وقد لالتفسير  (Vendryes  فندريس)وانتيج      
يحمؿ  عمؿ لغويّ  ر أّف كؿّ ة, وقرّ ة النفسيّ ة والوجدانيّ ة العقميّ الكبير بيف العمميات الكالميّ 

 .(ٔ)اانفعااًل معينِّ عنده تعبير خاص ينتج  مغويّ ال ا, فالعمؿأثًرا انفعاليِّ 
, بؿ ىو يسيـ أيًضا في عممية ـ عند ىذا الحدّ ة لممتكمِّ يقؼ أثر الحالة النفسيّ وال      

مف إشارات لممخاطب, فإّف استخالص المضاميف في العبارات  التحميؿ والتأويؿ, بما ُيرسمو
ليا, حيث  امف الداللة المصاحبة ليذه العبارات وتابعً  ا))استخالًصا ناجًحا نابعً  ُيعد المغوّية

تؤدي داللة السياؽ الحركّي المواكب لممنطوؽ المغوّي دوًرا أساسيِّا في عممّية االستخالص, 
اإلشارّية واألدائية التي تؤدييا أعضاء النطؽ واألعضاء األخرى كاليديف  فممحركات

الناطؽ المتكّمـ صوتيِّا وحركيِّا, ليا دور ومالمح الوجو, وتقطب الجبيف ودرجات انفعاؿ 
      .(ٕ)كبير في بمورة المعنى الكمّي, المراد إرسالو بالعبارة المغوّية((

حوّية لغير ما وضعت لو بحسب السياقات الموضوعة ليا, مف قد تستعمؿ األدوات النّ و   
إلى منادى القريب,  قوؿ, وقد تخرجيا سياقات ال(ٖ)تستعمؿ لمنادى البعيد ياذلؾ )يا( فإنّ 

أحدىا: أف يكوف المنادى معِرًضا عنؾ, بحيث : )), قاؿالشاطبيّ  مف ذلؾ مواضع ذكرىا
ترى أنو ال ُيقِبؿ عميؾ إال باالجتياد في النداء, ويدخؿ ىا ىنا العاقؿ, فتقوؿ: يا زيُد, وأيا 

أو غافٌؿ  زيُد, وىو بحضرتؾ, إال أنو مشغوؿ عنؾ بأمر استغرؽ بالو عف إجابتؾ سريًعا,
 عنؾ وعف ندائؾ إّياه.

مستثقاًل بحيث ال يجيب إال باالجتياد في النداء ومدِّ الصوت,  والثاني: أف يكوف نائًما
 .(ٗ)يا نائـ, رجاء أف يستيقظ فتخاطبو((فتفعُؿ ذلؾ, فتقوؿ: يا رجُؿ, و 

لمخاطب ى سياؽ الحاؿ, أي: حالة ايا( عمأو , يعتمد بياف داللة األداة النحوّية )يا     
 ثناء الكالـ, فالنحاة العرب قسموا أدوات النداء عمى أساس الوضع المكانّي لممخاطب,أ

                                                           
. سعد مصموح, د. وفاء كامؿ فايد: كتوردالاتجاىات البحث المساني, ميمكاإفيتش, ترجمة:  ينظر: (ٔ)

ٖٕٔ. 
 .10/ 0الخطاب اللسانّي العربّي:  (1)
 .ٕٖ/ ٖينظر: ىمع اليوامع:  (ٖ)
 .ٖٕٚ/ ٘المقاصد الشافية:  (ٗ)
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, وُيعرؼ ىذا األساس بالمركز (ٔ)قريب, ومنادى متوسط, ومنادى بعيدمنادى فعندىـ 
ـ والمخاطب عمى بيف المتكمّ عنصر مكاف التخاطب والمسافة الفارقة )) اإلشارّي؛ أي:
 أحمد المتوكؿ عمى سياؽ الحاؿ, فرأى أفّ  ارتبط تحديد المنادى عند, وقد (ٕ)الخصوص((

  .(ٖ)المنادى وظيفة مرتبطة بمقاـ القوؿ
بعد  تخصيص المخاطب بالكالـ الذي يأتي بإفادتوداء قيمتو التداولّية وقد يكتسب النّ     

يفيد توكيد المخاطب في حاؿ كوف المخاطب  دوف غيره, أو قدمف ؛ لجعمو معنيِّا بو التنبيو
ثارة نيعمـ أنو المعني بالكالـ ولكف في   .دائو زيادة تنبيو وتوكيد وا 

ا, بؿ ىو عائد مكانيِّ  البعد ليسر أّف القرب واو قرّ يتبيف لنا أنّ  والعودة إلى نصِّ الشاطبيّ    
حساس المتكمّ  إلى  ـ بيذه الحاؿ.حاؿ المخاطب, وا 
 الندبة مف القصد ألفَّ , ىي أال يكوف نكرة؛ ))حاة قاعدة في االسـ المندوبوضع النّ      

, واستثنوا مف (ٗ)((اإلبياـ مف السالمة المعرفة إال ُيْندب ال فمذلؾ المصاب بعظمة اإلعالـ
الموصوؿ وتحدده, قاؿ الشاطبّي: ))ة تعينو صم السـ الموصوؿل كاف إذاذلؾ مواضع منيا 

إّما أف تكوف صمتو شييرة بيف الناس, وُتميِّز مف غير أو ال, فإف كانت كذلؾ جازت 
رسوؿ  وىو مقوؿ في ندبة عبد المطمب جدَ  ,وا مْف حفر بئر زمزماه كالممثَّؿ بو...ُندبُتو, 

وسمـ ألنو ىو الذي اشتير بحفرىا واستخرجيا, وقد كانت داثرة,  ]وآلو[اهلل صمى اهلل عميو
, وُعيِّف لو موضعيا, ففعؿ, فصارت مَ  بعد ما كانت قد ذىب أثرىا  ًمامَ عْ ُأمر بذلؾ في النـو

 .(٘)لو. فوصؿ موصولو بيا في النُّدبة((وعيُنيا, فمما اشتير بيا صار ذلؾ كالعمـ 
لمكشوؼ بالندبة, ـ الممتكمّ  تيف؛ األولى: األثر النفسيّ ضَـّ النّص الوارد قضيتيف تداولي   

عالًما اْلَمْنُدوب عمى تفجًعا اْلَكاَلـ ِفي َوقعت ِإنََّماوىي: ))  َأمر ِفي َوقع قد َأنو النادب مف وا 

                                                           
 .ٖٖ-ٕٖ/ ٖ ينظر: ىمع اليوامع: (ٔ)
 .ٔٔٔ. أحمد المتوكؿ: كتوردالمسائؿ النحو العربّي في قضايا نحو الخطاب الوظيفّي,  (ٕ)
 .ٔٙٔ. أحمد المتوكؿ: كتوردالينظر: الوظائؼ التداولية في المغة العربية,  (ٖ)
 .ٕٚٗ/  ٕشرح التصريح:  (ٗ)
 .ٖٓٛ/  ٘المقاصد الشافية:  (٘)
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, وقد فرضت ـ, ففيو إشارة واضحة إلى سياؽ القوؿ وقصد المتكمِّ (ٔ)((جسيـ وخطب َعِظيـ
تممكو مف وجاىة عند العرب ومكانٍة عالية, فرضت عمى المظموميف ة المندوب بما شخصيّ 

 تذكره عند الشدائد والمممات التي تالقييـ.
لفضؿ األكبر التي ليا ا ة المساعدة عمى فيـ معنى القوؿ,واألخرى: القرائف الخارجيّ       

زالة الغموض عف التراكيب,في الكشؼ عف المعاني فالموصوؿ أحاؿ عمى خارج  , وا 
ة الواحدة ة, واعتقادات مشتركة بيف أفراد البيئة المغويّ ة ثقافيّ لقوؿ, عمى سياقات اجتماعيّ ا

مكف تسميتو مالبسات , وىو ما يواألفكار واألعراؼ المشاعة بينيـ ةوالمعمومات التاريخيّ 
الظروؼ واألحواؿ المحيطة بالموقؼ الذي صدر فيو الخطاب وجميع الموقؼ؛ أي: ))

 عند يقؼ ال الكالـ فمعنى ,(ٕ)تصبغ الخطاب وداللتو بصبغة خاصة(( الحالّيةالقرائف 
, والمخاطب, ـالمتكمّ  وىي ا,فيي قيؿ عناصر عصبة مف يستخمص؛ بؿ التركيب حدود

, ـالمتكمّ  يقصدىا التي والغايَّة, واألسموب, والموضوع, والزماف, والمكاف, والمستمعيف
 .والمستمعيف المخاطب في الِعبارة ُتْحِدُثيا التي والسموكّية, العممّية والنتائج

بّي بعناصر ير عناية الشاطكشؼ كبفي النصوص الواردة مف المقاصد يظر والنَّ     
, فالسياؽ عنده مجموعة ىذه العناصر, وبيذا يمتقي مع الرؤية الناظرة السياؽ المرقومة آنًفا

الفيـ ىو فيـ جممة مف عمماء لمسياؽ بأنو مجموع الحوادث المحيطة بالقوؿ, وىذا 
 المسانيات المحدثيف.

 

                                                           
 .ٕٓٔتحقيؽ: فائز فارس: الممع في العربية, ابف جني,  (ٔ)
 .ٖٔ. خديجة محمد الصافي: كتورةدالنسخ الوظائؼ النحوية في الجممة العربية,  (ٕ)



    

 

 

 انخاتمح
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من  ى  نى بإكمىل مى انك نى ى  و في بدئو,  و أن الى ع ى ع ي  ل نلماو نمن  نحمد اهلل    
 ا ادان   ة ا نظر  ة ؛مخا ف ن ميى  ن في ى بحثف أنالء قد نص نى إ ع منايىه؛ نىى نحن
 اآلاي ا نحن ى ع نرصفيى, ا ناىئج من يم ة نكاشف ايل نى ا شىف  ة ا مقىصد في ناإليراء

 :ب ىنو

 ا مصط ح في ا انس ق غ ىب ىن  كشف ا ادان ي   ا منيز ى ع االطالع إن   -1
 ا دال ا مصط ح الدد بسبب ح رة في  ل ش ا بىحث  يلل مم ى بى نظر  ة؛ ا خىص  

 انضج ن م ا مصط ح ى م  ضنابط االسالمىل ىذا  خضع ف م ا ناحد؛ ا مفينم ى ع
 .ا مصط ح انح د في ادان   ة ايربة

ا شىطبي  بى ماك م ىن طر ق ارك زه ى ع مسىئل مل نة, كى قصد, ااضحت ىنى ة  -2
 نأثره في بنىء ا قىىدة ا نحن ة.

( نىن ىم   ة ذىن ة  -3 ايس م ى م ا مخىطب بمى نساط ع اسم او )ا الن ض ا ذىني 
 قنم بيى ا مخىطب, من أيل فيم ا خطىب ا صىدر من ا ماك  م, نابنع ى ع 

 ىنو.ا مل نمىت ا مسبقة ا قىر ة في ذ
قر  في ا مانن ا  سىن  ة اح  ل ا  غة ى ع ا مسان ىت: ا صرف  ة, ناإلىراب  ة, ننرى  -4

برازىى,  إضىفة ا مسانى ا ادان ي , ا ذي  لمل ى ع كشف ظرنف إناىج ا قنل نا 
 نالر ف ا س ىقىت ا مصىحبة   قنل.

(, س رل)ن( أنسان) من بدًءا األنائل منظ ر يى ىند ا  غن  ة األىمىل نظر  ة مث  ت -5
  و نظ رت إال   اإلنسىن بو  الىمل ميىالً  اارك  م, شىم ة ملرف  ة منسنى  ة مث  ت
, ناإليرائ  ة اإلبالغ  ة أدائو قناىد ا قىننني     خطىب فأس ست, ف و بد نىى نأد ت
 يم ة نىمد. اإلنسىن  ة ا خطىبىت من نغ رىى نا صح ي   اإلىالمي   ا خطىب نكذ ك

 ا مقنالت ى ع اطب قيى نمحىن ة ا مقنالت ىذه ا قي إ ع ا لرب ا بىحث ن من
خضىع(, ناألدب  ة, نا نحن  ة, ا بالغ  ة) ا لرب  ة ا  سىن  ة نىت نا   في- ا لرب  ة ا مدن 
 أن  حق قة منيم إنكىر نىذا, ا ادان   ن  مقنالت قسر ًّى إخضىًىى -األح ىن بلض

 ا  غىت ى ع االنطبىق امىم انطبق ال ا ادان   ة ُنظ ىر نضليى ا اي ناألسس ا قنان ن
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ة مقنالايم من كث ًرا أن   نيدنى فقد كىف ة؛  انطبق نال, اإلنك  ز ة بى  غة خىص 
 . ا لرب  ة ا  غة ى ع بى ضرنرة

 نآثرنى, مارادًفى اسالمىاًل (, نا مخىَطب, ا س ىمع) مصط حي ا شىطبي   اسالمل -6
 سىمع   كل   ف  س, اسالمى ي اناص ي   بلد   من ف و  مى( ا مخىطب) مصط ح اسالمىل
 من ىن, ا مخىطب ن كن, إ  و  نيو ن م ا كالم  سمع من ىنىك فربمى, مخىطب

 . ا كالم إ  و  نيو
 نا اي,   قنل ا مصىحبة نا س ىقىت ا ماك  م قصد ى ع ا مخص صىت نظ فة الامد -7

   مخص صىت اإلنيىز  ة ا قنة الامد نال, ا مخص صىت اؤد  يى ملىن   خ ق في اؤثر
 أم ى ن ًّى حضنًرا ا مخىطب حضر سناء ُ نيز؛ إن و بل, ا مخىطب حضنر ى ع
 .ذىن ًّى

 منيى, ف و ا مؤثرة أن,   ا فظ ا مصىحبة ا س ىقىت ىن بى كشف ا شىطبي   ُىنيَ  -8
 ا مقىم) بأنيى ًالرف ا اي ا ك, نا اأر خ  ة, نا د ن ة, نا ثقىف ة, نا حى   ة االيامىى  ة

 احد د في أثره ناآلخر ا ارك ب في أثره األن ع بطر ق ن ا اأث ر ىذا نكشف(,ا لىم
 . ا مراد ا ملنع

نة ا شلر  ة ا شناىد ملظم -9    ميىالت اخضع ال, نغ رىى ا مقىصد في ا مدن 
 ا شناىد؛ ىذه من ندر مى إال, ف و ق  ت ا ذي س ىقيى ىن النقطىىيى ذ ك ا ادان   ة؛

 نيد ح ن في. ا شىىد ف و ق ل ا ذي ا س ىق إ ع أح ىًنى ُ ش ر ا شىطبي   أن نيدنى إذ
 ا قن   ة ا س  ىقىت إ ع اإلشىرة ناضم   ندراسايى ا ن ثر ة ا ن مىذج اسالمىل أن

 .نا د ن ة نا ثقىف ة كىاليامىى ة
 كىن بل, ا لرب ا نحىة  مقنالت مؤسًِّسى منيًيى, ا ادان ي   ا منيج  كن  م -11

 بى يىنب ىنى ايم من انطالًقى, ا ن حىة نصنص من كث ر بيى ااسمت فل   ة ممىرسة
, ا لرب  ة   غة ا فص ح ا مسانى حفظ سب ل في ىذا كل  . ا لرب  ة   غة االسالمى ي  

 ال  م نكذ ك, األخرى نا  غىت ا لرب  ة بى  ييىت اخاالطو نمنع حدنده نب ىن
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 من ا ميمنىىت ىذه  اامكن ا لرب  ة ا  غة  ال م ا راغبة ا نافدة ا بشر ة ا ميمنىىت
 .أسى  بو نفيم ا كر م ا قرآن ال ُّم
 



   

 

        
 ادرـانمص

 عــوانمراج
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 أواًل: الكتب:

 القرآن الكريم

 الدكتور, مصموح سعد. الدكتورة: ترجمة, ميمكاإفيتش, المساني البحث اتجاىات .
 .م2222, 2ط, األعمى الثقافي المجمس, فايد كامل وفاء

 الدرس المغوّي, الدكتورة. نادية رمضان النجار, والوظيفّي في  التداوليّ  االتجاه
  م.2202مؤسسة حورس الدولّية, 

 األندلسيّ حّيان  أبو الدين أثير محمد بن يوسف, العرب لسان من الضرب ارتشاف 
, 0ط, مصر -القاىرة, الخانجي مكتبة, محمد عثمان رجب: تحقيق(, ىـ547ت)

 .م0991 -ىـ0401
 ط,  الخانجي مكتبة,  ىارون السالم عبد,  العربي النحو في اإلنشائية األساليب 

 . م2220 -ىـ0420, 7
 الشابي ديوان في تطبيقية دراسة العربيّ  النحو في اإلفصاحية الجممة أساليب ,

 . م0997, األردن رام مؤسسة, خميل مرعي القادر عبد. كتوردال
  ,استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولّية, عبد اليادي الشيري, الكتاب الجديد

 م. 2224, 0ط
 االختالف منشورات, أدواري العياشي, المسانيّ  التداول في الحواريّ  االستمزام ,

 .م2200 -ىـ0422, 0ط, لبنان -بيروت
 سعيد أبي بن محمد بن الرحمن عبد البركات أبو, ةالعربيّ  أسرار 

, بدمشق العربيّ  العمميّ  المجمع, البيطار بيجة محمد: تحقيق(, ىـ755ت)األنباري
 .م0975 -ىـ0255, سوريا

 إدريس. كتوردال, سيبويو عند النحويّ  لمنظر ةوالتداوليّ  االبستمولوجية األسس 
 .م2222, 0ط, األردن - إربد, الحديث الكتب عالم, مقبول

 الدكتور, النَّص   نحو تأسيس العربيَّة النَّحويَّة النظريَّة في الخطاب تحميل أصول .
 .م2220 - ىـ0420, 0 ط,  تونس,  منوبة جامعة,  الشاوش محمد
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 دار, حسان تمام. الدكتور, العرب عند العربيّ  لمفكر ابستمولوجّية دراسة األصول 
 .م0911, العراق -بغداد, الثقافّية الشؤون

 تحقيق ,( ىـ202ت) السَّراج بن سيل بن محمَّد بكر أبو , النحو في األصول :
 - ىـ0405, 2 ط , بيروت , الرسالة مؤسسة , الفتمي الحسين عبد. كتوردال

 . م0992
 الحديث المغة عمم ضوء في مضاء ابن ورأي النحاة نظر في العربيّ  النحو أصول ,

 .م0919, الكتب عالم, عيد محمد. الدكتور
 والداللّية في النصف الثاني من القرن العشرين,  المسانّية اتالنظريّ  عمى إطالالت

مختارات معّربة, إشراف: الدكتور عز الدين مجدوب, المجمع التونسي لمعموم 
  م.2202واآلداب والفنون, 

 ه0402,  0, دار الجيل بيروت , ط, فؤاد كاملالمعاصر أعالم الفكر الفمسفي-
 م .0992

 شاكر أحمد. كتوردال: ترجمة, وآخرون جوزيف إي جون, المغويّ  الفكر أعالم 
 م.2222الكالبّي, دار الكتاب الجديدة المتحدة, 

 المعاصر, الدكتور. محمود أحمد نحمة, دار المعرفة  المغويّ  البحث في جديدة آفاق
 م.2222ة, الجامعيّ 

 كمية منشورات, المتوّكل أحمد. كتوردال, الوظيفيّ  النحو ةنظريّ  في جديدة آفاق 
 .م0992, 0ط, المغرب -الرباط, اإلنسانية والعموم اآلداب

 ( ه592ت) األندلسيّ  الشاطبيّ  موسى بن إبراىيم إسحاق أبو واإلنشادات اإلفادات
, 0بيروت, ط – الرسالة مؤسسة األجفان أبو محمد. الدكتور: وتحقيق دراسة
 م.  0912

 دار, ياقوت سميمان محمود: عميو عمق, السيوطيّ , النحو أصول عمم في االقتراح 
 . م2222, الجامعّية المعرفة
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 بيروت,  الجديد, الكتاب دار اليمامي, ريم .كتورةدال, الخطاب وانسجام االقتضاء
 .م2202 ,0ط

 المعروف الحسني محمد بن عمي بن اهلل ىبة السعادات أبو, الشجري ابن أمالي 
, الخانجي مكتبة, الطناحي محمود. كتوردال: قيقتح(, ىـ742ت) الشجري بابن

 .م0992-ىـ0402, 0ط, مصر -القاىرة
 التوحيدّي )ت  العباس ابن محمد بن عمي حيان متاع والمؤانسة, أبواإل

 العممّية, الكتب دار إسماعيل, حسن محمد حسن محمد , تحقيق:(ه422نحو
 م.2222 -ىـ0424 ,0لبنان, ط -بيروت

 خالد. الدكتور, تداولّية نحوّية دراسة, والداللة التركيب بين العربّية في اإلنشاء 
 .م2220-ىـ0220, 0ط, تونس, لمتوزيع العربية والمؤسسة منوبة جامعة, ميالد

 المبخوت, مركز النشر  شكري. كتوردال, والداللّية النحوّية وشروطو النفي إنشاء
 ات, جامعة منوبة, )د.ت(., كمية اآلداب والفنون واإلنسانيّ الجامعيّ 

 مترجمة مقاالت: السميوطيقا إلى مدخل والثقافة, واألدب المغة في العالمات أنظمة 
 القاىرة, العصرية, إلياس دار زيد, أبو حامد ونصر قاسم سيزا: إشراف ودراسات,

 م.0912 ,0ط
 التربية لعموم القومي المعيد منشورات, باحثين مجموعة, المسانية المدارس أىم ,

 .م0992, 2ط, تونس
 0الدكتور. مصطفى جمال الدين, دار اليادي, طاألصوليين,  عند النحويّ  البحث ,

 م.2227 -ه0422
 عادل: تحقيق( ,  ىـ547ت) األندلسيّ  يوسف بن محمد حيان أبو,  المحيط البحر 

, 0ط,  بيروت,  العممّية الكتب دار,  معوض محمد وعمي الموجود عبد أحمد
   . م0992 - ىـ0402
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 المجاريّ  الواحد عبد بن عمي بن محمد بن محمد اهلل عبد المجاري, أبو برنامج 
 - سالمياإل الغرب جفان, داراأل أبو , تحقيق: محمد(ىـ122 ت) األندلسيّ 
 م.0912 -ه0422, 0لبنان, ط/ بيروت

 4ط, القاىرة, العربي الفكر دار, قمقيمة العزيز عبد عبده, ةاالصطالحيّ  البالغة ,
 م.2220

  ّعبد المطمب, مكتبة لبنان . محمد كتوردالة قراءة جديدة, البالغة العربي
 .م0995 ,0طناشرون,

 ىـ0421,حميدة أبو زكي صالح محمَّد. كتوردال, السكاكيّ  عند واألسموبية البالغة 
 .م2225 -

 م.2229, 2ط, الكتب عالم, حسان تمام. كتوردال, القرآن روائع في البيان 
 ت) الحسيني, الزبيدي مرتضى محمد القاموس, جواىر من العروس تاج 

 . م2222 الطبع تاريخ , الكويت طبعة , األساتذة من مجموعة تحقيق ,(ىـ0227
 التونسية الدار ,( ىـ0214ت) عاشور, بن الطاىر ُمحمَّد الشيخ والتنوير, التحرير 

 . م0914 , لمنشر
  ّعبد الرزاق بّنور, المنظمة كتوردالترجمة:  ة, لودفيك فتغنشتاين,تحقيقات فمسفي .

 .م 2225, 0العربية لمترجمة, بيروت, ط
  ,محمود عكاشة, دار النشر كتوردالتحميل الخطاب في ضوء نظرية أحداث المغة .

 .م2204لمجامعات, 
 منشورات ة, عمر بمخير,التداوليّ  ةالنظريّ  ضوء في المسرحيّ  الخطاب تحميل 

 م.  2222 , 0ط الجزائر, االختالف,
 التريكي, جامعة الممك  ومنير, لطفي محمد ترجمة:, ويول براون, الخطاب تحميل

 م.0995 -ه0401, 0سعود, ط
  ّعند مدرسة أكسفورد , صالح اسماعيل عبد الحق , دار التنوير  التحميل المغوي

 م .0992,  0لمطبعة والنشر , ط
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 العالمّية المصرية شركةال, قباوة الدين فخر. كتوردال, وأدلتو أصولو الّنحويّ  الّتحميل 
 .2222, 0ط, لونجمان لمنشر

 المغة, مجموعة مؤلفين, إعداد وتقديم الدكتور. حافظ  استعمال عمم التداوليات
 م.2200 -ه0422, 0إسماعيل عموي, عالم الكتب الحديث, ط

 ,تداوليَّة الخطاب السياسي, أ. نور الدين اجعيط, عالم الكتب الحديث, األردن 
 م.2202 ,0ط

 و دعفوس الدين سيف. كتوردال: ترجمة, موشالر وجاك ريبول آن, اليوم التداولية 
 .م2222, 0ط, لبنان -بيروت,  الطميعة دار, الشيباني محمد. كتوردال

  ّبيروت, الطميعة دار, صحرواي مسعود. كتوردال, العرب العمماء عند ةالتداولي- 
 .م2227, 0ط, لبنان

  ّدار, الحباشة صابر: ترجمة, بالنشيو فميب, غوفمان إلى أوستن من ةالتداولي 
 .م2225, 0ط, سوريا -الالذقية, الحوار

  ّالعربية والدار األمان دار, العتابي قصي. كتوردال: ترجمة, يول جورج, ةالتداولي 
 .م2202 -ىـ0420, 0ط, لبنان -بيروت, ناشرون لمعموم

 مكتبة, خضير أحمد محمد. كتوردال, نظرية دراسة والسياق والداللة التركيب 
 . 022: 2202, 0ط, المصرية األنجمو

 عودة ة مقارنة,دراسة دالليّ  الجاىميّ  الشعر ولغة القرآن لغة بين الداللي التطور 
 م.0917 -ه0427, 0الزرقاء, ط -عوده, مكتبة المنار, األردن بوأ خميل

 م.0917, مكتبة لبنان, بيروت, (ىـ102ت) الجرجانيّ  الشريف, التعريفات 
 الدار, حباشة صابر, والمعرفة المغة وعموم المسانيات في ترجمات الخطاب تموين 

 .2225, 0ط, تونس المتوسطية
 المرادّي ة ابن مالك, ابن أم قاسم لفيّ بشرح أ والمسالك المقاصد توضيح

 -ه0422, 0عبد الرحمن عمي سميمان, ط ه(, تحقيق: الدكتور.549)ت
 م.2220
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 األردن,  – الفكر , دارالسامرائيّ  فاضل. الدكتور, وأقساميا تأليفيا ةالعربيّ  الجممة
 م.2225 – ه0425 ,2ط

 عمي بن محمد, مالك ابن ألفية عمى األشمونيّ  شرح عمى الصبان حاشية 
بان ,  الجميل بن محمود: تحقيق لمعيني الشواىد شرح ومعو(, ىـ0222ت)الصَّ
 . م2222 - ىـ0422,  0ط,  القاىرة,  الصفا مكتبة

 مجموعة, الجديدة البالغة في وتطبيقية نظرية دراسات, ومجاالتو مفيومو الِحجاج 
, الحديث الكتب عالم, عموي إسماعيمي حافيظ. كتوردال: وتقديم إعداد, باحثين

 .م2202 -ىـ0420, 0ط, األردن -إربد
 حسن نجاة: تحقيق(, ىـ122ت) األندلسي الدين شياب, النحو عمم في الحدود 

 .م2222-ىـ0420, المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة,  نولي اهلل عبد
 بتول قاسم ناصر :تحقيق ,ه(214)تفي النحو, عمي بن عيسى الرمانيّ  الحدود ,

 . 27 مدمجال, 0ددعالمجمة المورد, دار الشؤون الثقافية العامة العراق , 
 2دار الشروق, طالجديد, الدكتور. زكي نجيب محمود,  العالم في الفكر حياة ,

 .م0912 -ه0422
 (, ىـ0292ت) البغدادي عمر بن القادر عبد, العرب لسان لباب ولب   األدب خزانة

 -ىـ299, 2ط, لمكتاب العامة المصرية الييأة, ىارون محمد السالم عبد: قيقتح
 .م0959

 تحقيق: محمد عمي النجار, عالم ه(292)ت, أبو الفتح ابن جنيالخصائص ,
 م.2202 -ه0422,  0, طالكتب

 مكتبة, صوينت آل عبيد مؤّيد. كتوردال, التداوليّ  البعد في دراسة, القرآنيّ  الخطاب 
 .م2202 -ىـ0420, 0ط, لبنان -بيروت, الحضارات

 إربد, الحديث الكتب عالم, أزاييط عسو بنعيسى. كتوردال, العربي المساني الخطاب 
 .م2202, 0ط, األردن –
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 0ط, الكتب عالم, حسان تمام. كتوردال, الكريم القرآن لغة تأمل خواطر ,
 م.2222 -ه0425

 المتحدة الجديد الكتاب دار, المبخوت شكري. كتوردال, المغوية األعمال دائرة ,
 .م2202, 0ط, ليبيا -بنغازي

  ,طالب عبد كتوردالدراسات حديثة في المغة والنحو وأثر الترجمة في العربية .
  م.2227لمدراسات والنشر, الرحمن , مركز عبادي 

 دار, جناح أبو صاحب. كتوردال, وتطبيقاتيا العربيّ  النحو نظرية في دراسات 
 .25: 0991, 0ط, األردن, لمطباعة الفكر

 بحيري, مكتبة  سعيد حسن, والداللة البنية بين العالقة في تطبيقية لغوية دراسات
 م.2227 -ه0422, 0اآلداب, القاىرة, ط

 أبو عميو وعمَّق قرأه(  ىـ450ت)  الجرجاني القاىر عبد بكر أبو,  اإلعجاز دالئل 
 . م 0992 - ىـ0402,  2 ط,  المدني مطبعة,  شاكر محمد محمود فير

 الثقافية الشؤون دار, ناصر قاسم بتول. كتوردال, القدماء النحاة لدى اإلعراب داللة 
 م.0999 بغداد, العامة

 جامعة أم القرى, الطمحيّ  بن ردة بن ضيف اهلل اهلل ردة. الدكتور, السياق داللة ,
 ه.0424, 0السعودية, ط

 0ط, لندن السياب دار, كنوش عواطف. كتوردال, المغويين عند السياقّية الداللة ,
  م.2225

 0حسنين, مكتبة اآلداب, ط صالح الدين الدكتور, صالح, والنحو الداللة ,
 م.2227

 بشر, مكتبة الشباب, )د.ت(.  كمال: ترجمة, أولمان ستيفن , المغة في الكممة دور 
 ,مؤيد آل صوينت, الدكتورإعداد:  مجموعة مؤلفين, دي سوسير حياة في المغة .

 م.2202مكتبة الحضارات, لبنان, 
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 من البعثة الشريفة(, صنعة أبي ىفان  02بن عبد المطمب )ت  ديوان أبي طالب
صرّي التميمّي ه(, وصنعة عمي بن حمزة الب275الميزمي البصرّي )ت

ه(, تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين, مكتبة ىالل, بيروت لبنان, 257)ت
 م.2222, 0ط

 محمد. الدكتور وتعميق ه(, شرح5األعشى الكبير ميمون بن قيس )ت ديوان 
 حسين, مكتبة اآلداب بالجماميز, )د.ت(. 

 المعارف,  دار, 7ط, إبراىيم الفضل أبو محمد: تحقيق, القيس امرئ ديوان
 )د.ت(. 

 م.0912, 0ط, لبنان بيروت,  بيروت دار(, ىـ002.ت) جرير ديوان 
 المعرفة دار, طّماس حمدو: بو اعتنى(, ىـ40ت)العامري ربيعة بن لبيد ديوان ,

 م.2224 0ط
  ّعزمي إسالم, مراجعة كتوردالة , لودفيج فتجشتين , ترجمة ة فمسفيّ رسالة منطقي .

 م .0921محمود, مكتبة االنجمو المصرية, القاىرة , . زكي نجيب كتوردالوتقديم 
 الفكر دار, السامرائي إبراىيم: تحقيق, الرمانيّ  عمي الحسن أبو, المغة في رسالتان 

 م.0914 عمان, - والتوزيع لمنشر
 أحمد: تحقيق(, ىـ211 ت) الخطابي أبو سميمان حمد بن محمد ,الدعاء شأن 

 م.0992 -ه0420, 2الدقاق, ط يوسف
 مالك بابن المعروف الطائي عبداهلل بن محمد الدين جمال, التسييل شرح 

محمد عبد القادر عطا, وطارق فتحي السيد, دار الكتب : قيقتح, ه(252)ت
 م.2220 -ه0422, 0العممّية, بيروت لبنان, ط

 بن خالد(, النحو في التوضيح بمضمون التصريح) التوضيح عمى التصريح شرح 
, العممية الكتب دار, السود عيون باسل محمد: قيقتح(, ـى927ت)األزىري عبداهلل
 .م2220, 2ط, لبنان -بيروت
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 (, ىـ211ت)األستراباذي الحسن بن محمد الدين رضي, الكافية عمى الرضيّ  شرح
 .م0951 -ىـ0291, ليبيا, يونس قار منشورات, عمر حسن يوسف: تحقيق

 فارس فائز الدكتور.تحقيق:  ,ى(472برىان العكبرّي )ت ابن الممع, شرح, 

-ىـ0424 ,0ط الكويت, واآلداب, والفنون لمثقافة الوطني المجمس منشورات
 .م0914

 دار الكتب ىـ( , تحقيق: إميل بديع يعقوب242شرح المفصل, ابن يعيش )ت ,
 م.2220 -ه0422, 0العممية, بيروت لبنان, ط

 تحقيق( ىـ952ت) الفاكيي أحمد بن اهلل عبد,  النحو في الحدود كتاب شرح :
 ـ ىـ0404,  2ط,  القاىرة,  وىبة مكتبة,  الدميري أحمد رمضان المتولي. كتوردال

 . م0992
 و ميدلي حسن أحمد تحقيق: ه(,221شرح كتاب سيبويو, أبو سعيد السيرافّي )ت 

 م. 2221 - 0العممية, ط الكتب دار عمي سيد عمي
 ه(, 272الحديد )ت أبي بن اهلل ىيبة بن الحميد عبد الدين عز, البالغة نيج شرح

 -ه0422, 0تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم, دار الكتاب العربي, بغداد, ط
 م.2229

 تحقيق ,(ىـ272 ت) البخاريّ  إسماعيل بن محمد اهلل عبد أبو ,البخاريّ  صحيح  :
 .ىـ0252 الجديدة, الفجالة مكتبة وجماعتو, إبراىيم الفضل أبي محمد

 األندلس دار, محمد إبراىيم السيد: تحقيق, األشبيميّ  عصفور ابن, الشعر ضرائر 
 م 0912, 0ط, لمطباعة

 بنى عمييا النحاة آراءىم,  راسة تحميمّية لألسس الكمّية التيالنحوّي د الفكر ضوابط
الخطيب, تقديم. الدكتور. عبده الراجحي, دار  الفتاح عبد محمد الدكتور.

 م.2225, 0البصائر, ط
 ميدي أسعد عرار, مكتبة لبنان العربيَّة جدل التواصل والتفاضل ظاىرة المبس في ,

 م.2221, 0, طناشرون
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  ,محمد العبد, مكتبة اآلدابكتوردالالعبارة واإلشارة دراسة في نظرية االتصال .- 
 م 2225, 0ط ,القاىرة

  ّ0ط, المتحدة الجديد الكتاب دار, المسديّ  السالم عبد. كتوردال, واإلعراب ةالعربي ,
 م.2202

 جون سيرل, ترجمة : ميشيل حنا متياس, عالم المعرفةالعقل مدخل موجز , ,
  م.2225, 0واالداب, ط والفنون لمثقافة الوطني المجمس

 سعيد: ترجمة, جون سيرل, والمجتمع الفمسفة في العالم الواقعيّ  والمغة العقل 
 م.2222 -ه0425, 0الغانمي, منشورات االختالف, والمركز الثقافي العربّي, ط

 الّنحوي ومقوالت التكامل بين األصوات والنحو والداللة, الدكتور.  األصوات عمم
 م.2202, 0سمير شريف ستيتية, دار وائل لمنشر, ط

 دراسة لسانّية لمناىج عمماء األصول في فيم النص,  اإلسالميّ  التخاطب عمم
 م.2222 ,0الدكتور. محمد محمد يونس عمي, دار المدار اإلسالمّي, ط

 األردن, األمل دار, نير ىادي. كتوردال, العربيّ  التراث في التطبيقيّ  الداللة عمم ,
 م.2225, 0ط

 عياد الغني عبد محمود. كتوردال: ترجمة, ىدسن. كتوردال, االجتماعيّ  المغة عمم ,
 م.0915, بغداد

 أحمد محمود. كتوردال, ىاليداي عند المغوّية النظرية إلى مدخل النظاميّ  المغة عمم 
 م.2229, الجامعية المعرفة دار, نحمة

 االختصاصات, تون أ. فان دايك, ترجمة: الدكتور.  متداخل مدخل عمم النص عمم
 م.2220 -ه0420, 0سعيد حسن بحيري, دار القاىرة لمطباعة, ط

 أفريقيا, نظيف محمد: ترجمة, أوريكيوني – ك, المغة في الذاتية من القول فعل 
 م.2225 ,0ط ,الشرق

 المدرسي,  تقي محمد آية اهلل السيد, األلفاظ بحث مبادئ في دراسات االستنباط فقو
 م.2202 -ه0424, 0جة البيضاء, لبنان, طحدار الم
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  ,كتوردالفمسفة العمم في القرن العشرين األصول, الحصاد, اآلفاق المستقبمية .
الوطني لمثقافة , المجمس (224 سمسلت)يمنى طريف الخولي, عالم المعرفة 

 م.2222والفنون الكويت, 
 بغوره,  الزواوي. الدكتور, والمغة نقد المنعطف المغوي في الفمسفة المعاصرة الفمسفة

   م.2227, 0دار الطميعة, بيروت, ط
  ,طو عبد الرحمن, المركز الثقافي كتوردالفي أصول الحوار وتجديد عمم الكالم .

 م.222, 2العربي, ط
 لبنان العربي الرائد دار, المخزومي ميدي. الدكتور, وتوجيو نقد العربي النحو في ,

 م.0912, 2ط
 وتركيبيا منيج وتطبيق, الدكتور. عالم المعرفة لمنشر والتوزيع, جدة,  المغة نحو في

 م.0914 -ه0424, 0ط
  ,القاموس الموسوعي الجديد لعموم المسان, أوزالد ديكرو, ترجمة: منذر عياشي

 م.2225,  2بيروت, ط
 الدين عز. د بإشراف ُترجم, ريبول وآن موشمر جاك, لمتداولية الموسوعي القاموس 

 م.2202سيناترا, المركز الوطني لمترجمة, تونس,  دار المجدوب,
  ّالكتاب دار, األنصاري أحمد: ترجمة, سيرل جون, العقل فمسفة في بحث ةالقصدي 

 .م2229, لبنان – بيروت, العربي
 أحمد المتوكل, دار األمان  الدكتور. ة,الوظيفيّ  المسانيات في العربية المغة قضايا

 م.2202 -ه0424, 0الرباط, ومنشورات االختالف الجزائر, ط
 الرحمن عبد. الدكتور, وتحميالً  ودراسة عرًضا الشاطبيّ  اإلمام عند المقاصد قواعد 

, 0مطبعة سيكو, بيروت, ط ,اإلسالميّ  لمفكر العالمي المعيد, الكيالني
 .م2222 -ه0420
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 تحقيق(, ىـ012ت)بسيبويو المعروف قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو, الكتاب :
, 2ط, مصر -القاىرة, لمكتاب العامة المصرية الييأة, ىارون محمد السالم عبد

 .م0955 -ىـ0295
 تحقيق: , ه(0071 )بعد د عمي التيانويّ كشاف اصطالحات الفنون والعموم, محم

. عبد اهلل الخالدي, سمسمة كتوردال, ترجمة من الفارسية إلى العربيَّة: حعمي دحدو 
 م .  0992, 0موسوعات المصطمحات العربيَّة واإلسالميَّة, مكتبة لبنان ناشرون, ط

 الثقافي المركز, الرحمن عبد طو. كتوردال, العقمي التكوثر أو والميزان المسان 
 م.2202, 2ط, البيضاء والدار بيروت, العربي

  ,المسانيات اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة, الدكتور. نعمان بوقرة, عالم الكتب الحديث
 م.2202ه 0422, 0ط

 الخطاب, الدكتورة. ذىبية الحاج حمو, مخبر تحميل  وتداولية التمفظ لسانيات
, والنشر, الجزائر لمطباعة األمل وزو, دار الخطاب, جامعة مولود معمري, تيزي

 م.2227
  ,نعمان بو قرة, دار كتورداللسانيات الخطاب مباحث في التأسيس واإلجراء .

 م.2202, 0ة, بيروت لبنان, طالكتب العمميّ 
 الثقافي المركز, خطاب محمد, الخطاب انسجام إلى مدخل النص لسانيات 

 م.2222, 2ط, العربي
 حسن سعيد. كتوردال: ترجمة, آدمتسيك كيرستن, تأسيسي عرض النص لسانيات 

 م.2229, 0ط, بحيري
 المتوكل, دار الكتاب الجديد المتحدة,  أحمد, نظري مدخل, الوظيفية المسانيات

 م.2202, 2ط
 ,م.2229, 2, عالم الكتب, طتمام حسان الدكتور. المغة العربية معناىا ومبناىا  
 بحيري,  سعيد الدكتور. :ترجمة, كريمر زيبيمو, واالتصال الكالميّ  والفعل المغة

 م.2200, 0ط
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  , المغة والمعنى دراسة في فمسفة لودفيج فتغنشتاين المتأخرة , أسارى فالح حسن
 م .  2200, بغداد ,  0دار المأمون لمترجمة والنشر , ط

 الوىاب, مراجعة:  صادق عباس: ترجمة, الينز جون, والسياق والمعنى المغة
 م.0915مة, بغداد. الدكتور. يوئيل عزيز, دار الشؤون الثقافية العا

 0 ط, عمان, معمي أبو سميح. كتوردال: تحقيق, جني ابن, العربية في الممع ,
 م.0911

 زبير, دار اآلفاق,  الدكتور. سعدي: ترجمة مارتيني, العامة المسانيات في مبادئ
 الجزائر, )د.ت(.

 فاخوري, دار الكتاب الجديد المتحدة,  عادل. الدكتور, المغة فمسفة في محاضرات
 م. 2202

 التداولّية, مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والتأويل, فرانثيسكو يوس  دراسة إلى مدخل
 م.2204, 0راموس, ترجمة وتقديم: يحيى حمداي, دار نيبور لمطباعة, العراق, ط

 الغراوي الغريري سامي: تحقيق, مغنّية جواد محمد, فمسفية ومصطمحات مذاىب ,
  م.2225 -ه0421, 0ط ,قم , أيران - االسالمي الكتاب مؤسسة دار

 العربّي, الدكتورة بان الخفاجي, دار الكتب العممّية,  النحو في المخاطب مراعاة
 م.2221, 0بيروت, لبنان, ط

 عمي: تحقيق(, ىـ725ت) الخشاب أبو محمد عبد اهلل بن أحمد ابن, المرتجل 
 م.0952 -ه0292حيدر, دمشق, 

 (, ىـ255ت) الفارسيّ  عبدالغفار بن أحمد بن الحسن عمي أبو, المنثورة المسائل
 م.2224, 0ط, عمار دار, النجار الكريم عبد شريف. كتوردال: تحقيق

 المتوكل أحمد. كتوردال, الوظيفيّ  الخطاب نحو قضايا في العربيّ  النحو مسائل ,
 .2229, 0ط, المتحدة الجديد الكتاب دار

 جامعة  المقامّية في المغة العربّية, نرجس باديس, مركز النشر الجامعي, المشيرات
 م.2229, 0ط منوبة, تونس,
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 د,  معجمية دراسة الخطاب وتحميل النَّص   لسانيات في األساسيَّة المصطمحات .
 . م2202,  2ط,  الحديث الكتب عالم,  بوقرة نعمان

 يحياتن,  محمد: ترجمة, مانغونو دومينيك, الخطاب لتحميل المفاتيح المصطمحات
 م.2221 -ه0421, 0منشورات االختالف, الجزائر, ط

  , دار األمان  . خميفة الميساوي,كتوردالالمصطمح المساني وتأسيس المفيوم
 م .2202 -ه0424, 0, طالجزائر منشورات االختالف الرباط,

 ومحمد النجاتي, يوسف أحمد: , تحقيق(ىـ225ت) الفراء زكريا أبو القرآن, معاني 
 – والترجمة لمتأليف المصرية الشمبي, دار إسماعيل الفتاح النجار, وعبد عمي

 , )د.ت(.0مصر, ط
 والتوزيع والنشر لمطباعة الفكر دار,  السامرائي فاضل. كتوردال, النحو معاني  ,

 . م2222 - ىـ0422,  2ط,  األردن
 ,ترجمة عبد القادر المييرّي  معجم تحميل الخطاب, باتريك شارود, ودومينيك منغنو

 م.2221وحمادي صمود, المركز الوطني لمترجمة, تونس, 
 م.2202, 0معجم السيميائيات, فيصل األحمر, الدار العربية لمعموم ناشرون, ط 
 0الفمسفي, الدكتور. جميل صميبا, دار الكتاب المبنانّي, بيروت لبنان, ط المعجم ,

 م.0912
 المبدي, مؤسسة  سمير محمد. الدكتور, الصرفيَّةو  النحويَّة المصطمحات معجم

 م.0917 -ه0427, 0الرسالة, بيروت, ط
 0404 ,0الرسالة, بيروت, ط كحالة, مؤسسة رضا عمر المؤلفين, معجم – 

 م.0992
 م.2227, 4القاىرة, ط , مجموعة مؤلفين,المعجم الوسيط, مجمع المغة العربية 
 الوفاء دار, الحافظ عبد فراج محمود. د. أ: ترجمة, يول جورج, المغة معرفة 

 م.0999, 0مصر, ط – لمطباعة, اإلسكندرية
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 الشيدي,  الخطاب, فاطمة دالالت تحديد في السياق أثر - النص خارج المعنى
 م.2200دار نينوى, دمشق, 

  ,يونس  . محمد محمدكتوردالالمعنى وظالل المعنى أنظمة الداللة في العربية
 م.2225عمي, دار المدى اإلسالمي 

 لمدراسات صفحات دار, الحباشة صابر, ةالتداوليّ  إلى النحو من المعنى مغامرة 
 .م2222, 0ط, سوريا -دمشق, والنشر

 ه(, تحقيق: مازن مبارك, 520المبيب, جمال الدين ابن ىشام األنصارّي )ت مغني
, 0دار الفكر, بيروت لبنان, طومحمد عمي حمد اهلل, راجعو. سعيد األفغاني, 

 م.2227 -ه0422
 ه(, تحقيق: 222العموم, أبو يعقوب يوسف بن محمد بن عمي السكاكّي )ت مفتاح

 م.2200, 2لعممّية, بيروت لبنان, طالدكتور. عبد الحميد ىنداوي, دار الكتب ا
  :اإلنماء , مركز . سعيد عموشكتوردالالمقاربة التداوليَّة, فرانسواز أرمينكو, ترجمة

 م.0915, 0القومّي, ط
 موسى بن إبراىيم إسحاق أبو, الكافية الخالصة شرح في الشافية المقاصد 

حياء العممية البحوث معيد, باحثين مجموعة: تحقيق(, ىـ592ت)الشاطبي  وا 
 .م2225 -ىـ0421, السعودية -المكرمة مكة, اإلسالمي التراث

 م.2222, 0ط, الكتب عالم, حسان تمام. الدكتور, واألدب المغة في مقاالت 
 عبد: تحقيق(, ه297ت) فارس بن زكريا بن أبو الحسين أحمد, المغة مقاييس 

 م.0959 – ه0299, 0الفكر, ط دار, ىارون محمد السالم
 الجرجاني الرحمن عبد بن القاىر عبد بكر أبو, اإليضاح شرح في المقتصد ,

 .م0912, العراق -بغداد, لمنشر الرشيد دار, المرجان بحر كاظم. الدكتور: تحقيق
 عضيمة محمد الخالق عبد: تحقيق, المبّرد يزيد بن محمد العباس أبو, المقتضب ,

 .م2202 -ىـ0420, لبنان -بيروت, الكتب عالم
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 الكتاب دار, عمي يونس محمد محمد. الدكتور, والتخاطب الداللة عممي في مقدمة 
 . م2224, 0ط, ليبيا -بنغازي, المتحدة الجديد

 أحمد. الدكتور: تحقيق, األشبيمي عصفور بابن المعروف مؤمن بن عمي, المقّرب 
, العراق -بغداد, العاني مطبعة, الجبوري اهلل عبد. الدكتور و الجواري الستار عبد

 .م0912
  :قاسم المقداد, اتحاد الكتاب العرب, كتوردالالممفوظية, جان سيرفوني, ترجمة .

 م.0991دمشق, 
  4, الدكتور. زكي نجيب محمود, دار الشروق القاىرة, طفمسفيةمن زاوية ,

 م.0992 -ه0404
 الحبيب محمد: تحقيق(, ىـ214ت) القرطاجنيّ  حازم, األدباء وسراج البمغاء منياج 

 . م0912,  لبنان -بيروت,  اإلسالميّ  الغرب دار, الخوجة ابن
 كمية, المجدوب الدين عز. كتوردال, جديدة ةلسانيّ  قراءة, العربيّ  النحوي المنوال 

  م.0991, 0ط, تونس, سوسة اآلداب
 بو عبيدة مشيور بن أ, تحقيق: , أبو اسحاق الشاطبيّ في أصول الشريعة الموافقات

 .م0995حسن آل سممان, دار ابن عفان, 
 ة لمدراسات والنشر, , المؤسسة العربيّ . عبد الرحمن بدويكتوردال, موسوعة الفمسفة

 م .0914, 0ط
 م(, مؤسسة 0910الطباطبائي )ت السيد محمد حسين, القرآن تفسير في الميزان

 م.0995 -ه0405, 0األعممي لممطبوعات, بيروت لبنان, ط
 (ىـ710ت) السييميّ  عبداهلل بن الرحمن عبد القاسم أبو, النحو في الفكر نتائج ,

, العممية الكتب دار, معوض محمد وعمي الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق
 .م0992 -ىـ0420, 0ط, لبنان -بيروت

  ,إبراىيم عبد اهلل رفيده, الدار الجماىيرية لمنشر كتوردالالنحو وكتب التفسير .
 م.0992, 2والتوزيع واإلعالن, ط
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 دار, الصافي محمد خديجة. كتوردال, العربية الجممة في النحوية الوظائف نسخ 
 .م2221 -ىـ0429, 0ط, مصر, والتوزيع والنشر لمطباعة السالم

 واالتصال, الدكتور. محمد العبد, األكاديمية لحديثة لمكتاب  والخطاب النص
 م.2227 -ه0422, 0الجامعّي, القاىرة, ط

  ّوجورج  ,بافو آن ماري, الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعّية ةالمسانيّ  اتالنظري
بيروت لبنان, الراضي, المنظمة العربية لمترجمة,  محمد: ترجمة إلياس رفاتي,

 م.2202, 0ط
  ّأوستن, النجشو جون العامة كيف ننجز األشياء بالكالم, الكالم أفعال ةنظري 

 م. 0990, 0الشرق, ط إفريقيا دار قنيني, القادر عبد: ترجمة
 الحوارّي بين عمم المغة الحديث والمباحث المغوّية في التراث العربي  التمويح نظرية

خميفة, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت لبنان,  إ. عبد اهللىشام . الدكتور, واإلسالميّ 
 م.2202, 0ط

  ّالعربيّ  التراث في المغوية والمباحث الحديث المغة عمم بين الكالمي الفعل ةنظري 
 -بيروت, ناشرون لبنان مكتبة, الخميفة عبداهلل إبراىيم ىشام األستاذ, واإلسالميّ 

 .م2225, 0ط, لبنان
  ّالقاىرة, لمثقافة األعمى المجمس, راضي الحكيم عبد, العربيّ  النقد في المغة ةنظري- 

 .م2222, 0ط, مصر
 إسماعيل, دار قباء  صالح الدكتور. ,جرايس بول فمسفة في المعنى نظرّية

 م.2225, 0لمطباعة, ط
  ّتقديم: الدكتور .طو جابر  ,الريسوني أحمد, الشاطبيّ  اإلمام عند المقاصد ةنظري

 م.0997 -ه0402, 0ط ,اإلسالميّ  لمفكر العالمي المعيد العمواني,
 اآلداب كمية حوليات, إسماعيل صالح. الدكتور, القصدّية في سيرل جون نظرّية 

 -ىـ0421, الكويت جامعة في العممي النشر مجمس(, 25) االجتماعّية والعموم
 .م2225
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  ّنياد. كتوردال, الحديث المغويّ  النظر مناىج ضوء في العربيّ  النحو ةنظري 
 .م0912 -ىـ0422, 0ط, لبنان, والنشر لمدراسات العربية المؤسسة, الموسى

  عبد  , تحقيق:السيوطيّ ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع, جالل الدين عبد الرحمن
 م.0992 -ه0402العال سالم مكرم, مؤسسة الرسالة, 

 دراسة في استراتيجيات الخطاب,  الدكتور. خميفة الوصائل في تحميل المحادثة ,
 م.2202, 0الميساوي, عالم الكتاب الجديد, األردن, ط

 الدار,  الثقافة دار, المتوكل احمد. كتوردال, ةالعربيّ  المغة في ةالتداوليّ  الوظائف 
 .م0917, المغرب -البيضاء

 ة, الدكتور. العربيّ  المغة في التركيب قضايا لبعض وظيفية مقاربات والبنية الوظيفة
 م.0992, 0أحمد المتوكل, منشورات عكاظ, ط

 
 : طاريح الجامعيةًا : الرسائل واألنيثا

  اإلحالة وأثرىا في تماسك النص في القصص القرآني, أنس بن محمود فّجال
 ىـ.0429 صنعاء, اليمن, جامعة )دكتوراه(

 عبد الرحمنه(592لمشاطبّي )ت اإلجمالية في المقاصد الشافية النحوّية األدلة , 
, جامعة أم القرى, المممكة العربية )دكتوراه( الطمحيّ ابن مردد بن ضيف اهلل 

 ه.0422السعودّية, 
  أسماء اإلشارة في القرآن الكريم, دراسة تأويميَة, عمر محمد عوني النعيمي

 م.2222 -ىـ0424الموصل,  جامعة التربية, , كمية)دكتوراه(
 طبّي النحوّية والصرفّية البن عصفور في المقاصد الشافية, سمطان بن تعّقبات الشا

 -ه0422(, جامعة القرى, المممكة العربّية السعودّية, ماجستير)محمد المطرفي 
 م.2202

 )تواصمية األسموب في روميات أبي فراس الحمداني, عائشة عويسات )ماجستير ,
 م.2202 -ه0420الجزائر, , ورقمة, مرباح قاصدي جامعة
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  ّالشافية في شرح الخالصة  عند الشاطبّي في كتابو المقاصد جوانب التفكير النحوي
(, الدراسات العميا, جامعة مؤتة, دكتوراه), سممان , عزمي محمد عّيالالكافية
 م.2202

 إبراىيم محمد: تحقيق, ه(214الرمانّي )ت عيسى بن عمي, سيبويو كتاب شرح 
 ه.0407 ,السعودّية العربّية المممكة ,القرى جامعة ,(دكتوراه) يوسف

 نجم, التداوليّ  المنيج ضوء في تحميمية دراسة العربي النحو في التركيبي العدول 
 -ىـ0424,الجامعةالمستنصرّية اآلداب كمية(, دكتوراه) الجيزانيّ  حسين الواحد عبد

 .م2202
  ّظاىرة االستمزام التخاطبّي أنموذًجا,  ةة العربيّ ة المسانيّ في النظريّ  المكون التداولي

, كمية اآلداب والمغات, جامعة األخضر باتنة, الجزائر, )دكتوراه( ليمى كادة
 . م2200 -م0422

 

 :المنشورة في الدوريات والمجالت  ًا : البحوثلثثا

 عرض ونقد, الدكتور. منصور بن عبد العزيز الحجيمي, مجمة  البراجماتية
المدينة المنورة, العدد الرابع, رجب  الدارسات العقدية, الجمعية العممية السعودية ,

 ىـ .0422
 ,عيد بمبع, مجمة فصول, الدكتور. التداولية البعد الثالث في سيميوطيقيا بيرس 

 .م2227, 22 ددعال القاىرة,
 مجمة  إ. لندوفسكي, ترجمة: محمد الداىي, يميائية, أ.ج. كريماص والتداولية والس

 م.0999 -ه0422, 22, الجزء 9بجدة, المجمد  الثقافي األدبي النادي عالمات,
  ,محمد كتوردالتصنيف األفعال المسانية بين الفمسفة التحميمية وعمم أصول الفقو .

,  02-00ن, العددان,عمي عبد الميي, مجمة االجتياد والتجديد, بيروت لبنا
 م.2221 -ىـ 0429
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  إدريس مقبول, مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم  ,تداولّية القصدفي
 م .2204,  21 مدمجال , فمسطين,اإلنسانّية(

  العدد المغرب, ونقد, فكر , مجمةزينالالفينومينولوجيا وفن التأويل, محمد شوقي 
 م. 0999 ,02

 بمقندوز, الممتقى  ىواري, وموريس بيرس إسيامات التداولّية السيميائيات إلى مدخل
الثالث, السيمياء والنص األدبي, جامعة محمد خيضر بسكرة, كمية اآلداب والعموم 

 م.2224االجتماعية واإلنسانية, الجزائر, 
 مقاصد الكالم واستراتيجيات الخطاب في كتاب "كميمة ودمنة" البن المقفع ,

 الجزائر, ورقمة, والية مرباح قاصدي جامعة , مجمة األثر,بمخير عمــر .كتوردال
  .م2229, 02 ددعال

 

 ونيةر المواقع االلكترابًعا: 

  التداولية منيج لساني واستراتيجية لتحميل الخطاب , سعد بولنوار, المعيد العربي
                                                      .    لمدراسات والبحوث

http://www.airssforum.com/showthread.php?t=24493 
 ة: ة االلكترونيّ خميفة بولفعة, مجمة أقالم الثقافيّ  ,مدخل إلى النظريات التداولية

http://www.aklaam.net/newaqlam 
 ,األلوكة  مقررات مؤتمر الشاطبي موقع المجمس العممّي

http://majles.alukah.net/t61835/  
   ,)لطيفة كتوردالالوظائف النحوّية بين المركزّي واليامشّي )مثل من وظيفة الحال .

                              . ر, مجمة مجمع المغة العربية األردنيّ إبراىيم الّنجا
www.majma.org.jo/majma/index                             
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